Højby menighedsråd
Bag Kirken 5
4573 Højby

Højby, den 14/3 2019

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag den 9. april 2019 kl. 18.00– 22.00 i menighedslokalet,
Bag Kirken 5, 4573 Højby
Deltagere: Grethe Baand Skovgaard, Pia Damgaard, Niels-Erik Skov, Lotte Juel Petersen, Inger Kjærulff
Andersen, Louise Buch Jensen og Helle Rostgaard Sonne.
Afbud: Dorte Peirup

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 6a og punkt 13.
2. Spørgsmål til mødet i marts 2019
Ingen spørgsmål.
3. Regnskabsrapport for første kvartal 2019 gennemgås
Ingen bemærkninger
4. Skal murankrene fortsat udskiftes, eller skal de udskiftes efter behov. Der skal træffes en
beslutning om dette.
Der foretages ikke yderligere for nuværende. Der holdes opsyn med eventuel revnedannelse
i murværket omkring murankrene. Som udskiftes efter behov.
5. Fordeling af praktiske opgaver: skærtorsdag aften d.18/4 kl. 19.30, konfirmation søndag d.
5/5 kl.10.30, kirkekaffe d.12/5 kl. 10.30 og konfirmation søndag d.12/5 kl. 10.00 og kl.
12.00
18/4- 2019 Tapas i våbenhuset efter aftengudstjeneste: Helle og Inger.
5/5-2019 I våbenhuset og passe på konfirmandernes poser: Grethe.
12/5-2019 Kirkekaffe: Grethe.
17/5-2019 I våbenhuset og passe på konfirmandernes poser: Grethe.
6. Førstehjælpskursus
Inger har fået tilsagn om et 7 timers førstehjælpskursus. Inger undersøger om kurset kan
deles i to 3 timer + 4 timer. Sammen med Lene Søndergaard finder Inger datoer. (en tirsdag
+ en onsdag).
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6.a EDB situationen
EDB trænger til opdatering. Kontaktperson sørger for eftersyn af hardware og software.
Menighedsrådet er enige om at anbefalingerne fra eftersynet sættes i værk.
7. Nyt fra præsten
Tak til Gert og Lisan for hjælpen ved afslutning af årets minikonfirmander.
Gospelkoret ”Grace” fra Karlslunde Strandkirke synger i kirken den 5/5-2019 kl. 18.30. det
er gratis adgang.
Årlig fælles udflugt for personale og menighedsråd den 17. august fra kl. 14.
Præsten planlægger dagen.
Præsten anmoder om betaling af vinduespudsning i præstegården 2 årlige ude og inde.
Ønsket imødekommet.
8. Nyt fra kirkeværgen
Arbejdet med pigstensbelægning omkring kirken er lige ved at gå i gang.
Drøftelse om evt. udskiftning af vinduer i præstegården.
9. Nyt fra kontaktpersonen
Orientering om afholdelse af MUS med kirkens personale.
Orientering om ny viden om menighedsrådets ansvar indhentet på lederkursus, hvor
formanden og kontaktpersonen deltog.
10. Nyt fra kassereren
Intet nyt.
11. Nyt fra stående udvalg, herunder nyt fra formanden
Grundet mange projekter lægges projekt Grøn kirke i dvale frem til januar 2020.
Grethe indkalder Urnehaveudvalget, som består af Lotte, Grethe, Gert og Louise.
12. Eventuelt
13. 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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