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Formand: OTH

Blad nr. 114

Afbud: Inger H. Munk og Merete Holck
1. Gennemgang af modtaget post og mails.
- Formanden orienterede om indkommen post og mails
- Det blev vedtaget at støtte Danmarks kirkelige mediecenter med 500 kr. til udvikling og
produktion af fire korte film om julen
2. Budget 2017.
- Budget 2017 med myndighedskode 7881 afleveret d. 31.05.2016 kl. 07.50 , Davinde Sogns
Menighedsråd CVR-nr 17824716 blev gennemgået og vedtaget
3. Kvartalsrapport 1.1 – 31.3. 2016
- Kvartalsrapporten blev gennemgået, vedtaget af rådet og underskrevet af formand og kasserer
4. Renovering af tårnet på Davinde kirke, beregning fra Recover.
- Efter udbedring af murskader bør der foretages affugtning af kirkemuren. Der er indhentet
tilbud fra specialfirmaet Recover.
- Der er opstået tvivl om hvorvidt tilbuddet fra Recover er en konstatering af fugtproblemet eller
omfatter en udbedring af fugtproblemet. Der tages kontakt til Recover for afklaring af
spørgsmålet og afklaring vedr. evt. fugtspærre
5. Menighedsrådsvalg 2016
a) Valgvideo på Davinde Beboerforenings hjemmeside ?
- Vi undersøger muligheden
b) Valgkursus.
- Ole tilmelder sig
6. Vedtægt for kirkeværgen ved Davinde kirke.
- Vedtægt tilpasset Davinde Kirke gennemgås. $2: Det stående udvalg - rettes til personaleudvalget. Vedtægten skal udlev. til kirkeværgen Jørgen Dickmeiss
7. Kirketællingstal for Davinde kirke 2015.
- Tallene oplæses og kommenteres. Samlet set er der tale om en fremgang i 2015 i forhold til
2014.
8. Nyt fra præsterne.
- Signe foreslår høstmenu efter høstgudstjenesten. Ideen tages op - Signe sørger for at
annoncere i kirkebladet
- Tillæg til salmebogen - vi ønsker tillægget indkøbt til Davinde
- Lars Bisgaard kommer d. 17.11 og fortæller om kalkmalerier i danske kirker
9. Nyt fra stift, landsforening og kredsforening.
- Landsforeningen har inden for kort tid årsmøde med eminente foredragsholdere og uddeling
af Gabrielprisen.
- 24.09.16 Landemod hvor kultur og kirkeminister Bertel haarder
-
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10. Evt. personalespørgsmål
- Vi vil tale med vores præstevikar om, at vi gerne ser hende til nogle af menighedsrådsmøderne
11. Godkendelse af fordeling af udgifter 2. pinsedag.
- Marianne Ditlevsen er kommet med et oplæg til fordeling af udgifterne. Vi godkender
Mariannes forslag.
12. Fastsættelse af dato for næste møde:
- D. 23.08 kl. 19.00 hos Eva
13. Protokollen blev godkendt

