Højby menighedsråd
Bag Kirken 5
4573 Højby

Højby, d. 14/8 2019

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag, den 13. august 2019 kl. 17.30
til 22.00 i menighedslokalet Bag kirken 5, 4573 Højby

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af punkt 3a
2. Spørgsmål til mødet i juni 2019
Ingen
3. Gennemgang af kvartalsrapport for andet kvartal 2019
Kvartalsrapport for 2. kvartal 2019 gennemgået.
Godkendt og underskrevet af kasserer og formand.
3a. Revisorprotokollat regnskabet 2018
Ingen kommentarer eller bemærkninger fra revisionen til årsregnskabet.
Underskrevet af Menighedsrådets medlemmer.
4. Drøftelse af hvor ofte og hvor længe der skal være telefontid på graverkontoret
Kontaktperson drøfter telefontiden med personalet.
5. Udarbejdelse af skrivelse, som sendes ud til gravstedsejere, der skal sikre gravsten på deres
gravsted
KKMP undersøger gældende jura. Indhenter eksempler på skrivelser i andre sogne.
Skrivelsen udfærdiges på næste Menighedsrådsmøde.
6. Alarm i kirken. Der har været flere besøg af vagtselskabet i den senere tid. Hvordan løser vi
problemet?
Kirkeværgen kontakter vagtselskabet for at få et overblik over hændelserne.
7. Rettelse til kirkebladet. Der skal stå regnskabsfører ved Yvonne Nielsens navn, eller
menighedsrådets kasserers navn skal stå der.
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Præsten retter i næste kirkeblad.
8. Nyt fra præsten
Konfirmand indskrivning den 1/9-2019 (Helle R. Sonne sørger for lidt til ganen)
Høstgudstjeneste den 22/9-2019
Udflugt for personale og medarbejdere lørdag den 17/7-2019. Der er 14 tilmeldt.
9. Nyt fra kirkeværgen
Orientering.
10. Nyt fra kontaktpersonen
EDB er godt i gang.
Oprydning og ny indretning af kontor og frokoststue i graverhuset er i fuld gang.
11. Nyt fra kassereren
Adventskrans af jern er bestilt og forventes leveret i begyndelsen af november 2019.
12. Nyt fra stående udvalg, herunder nyt fra formanden
Intet.
13. Eventuelt
Intet
14. Lukket punkt

/ref. Helle Rostgaard Sonne
Grethe Baand Skovgaard
Dorte Peirup

Niels-Erik Skov

Inger Kjærulff Andersen

Pia Damgaard

Lotte Juel Petersen
Louise Buch Jensen
Helle Rostgaard Sonne
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