Menighedsrådsmøde d. 23.09.2016

Formand: OTH

Blad nr. 116

Afbud: Signe Paludan
1) Menighedsrådet har behandlet revisions- protokollatet og har følgende kommentarer til
bemærkningerne vedrørende anbringelse af menighedsrådets midler og vedrørende
kassebeholdningen.
a. Menighedsrådet er klar over, at rådets midler ikke er dækket af pengeinstitutternes
indskydergarantiordning. Rådet er dog af den opfattelse, at de to pengeinstitutter rådet
benytter, er finansielt stabile. Der vil løbende blive foretaget vurdering af de benyttede
pengeinstitutters stabilitet.
b. Menighedsrådet er klar over, at de frie midler er forholdsvis store. Rådet forventer fortsat,
at en stor del af disse midler, vil blive anvendt til øgede omkostninger i forbindelse med
udbedring af massive fugtskader.
2) I forbindelse med kirkesynet konstateredes, at der ikke længere er brug for det nuværende
redskabsskur. Grunden kan derfor udnyttes til etablering af den tidligere ønskede bygning ved
kirken. Behovet begrundes i flg.
a) Toilettet ved kirken er lille, gammelt, slidt og svært at holde rent. Der er behov for et
handicaptoilet evt. med puslebord til dåbsfolk.
b) Kirken har ikke noget opbevaringsrum – hverken til kistevogn, keyboard eller ekstra
skamler.
c) Køkkenet til graver og kirketjener er gammelt, slidt, svært at holde rent og kun ca. 3 m2.
d) Menighedsrådet har ikke et mødelokale, derfor holdes møderne privat, hvilket giver
problemer bl.a. i forbindelse med udskrivning og underskrivning af protokoller.
e) Når præsterne har konfirmanderne med i Davinde, mangler de et lokale at undervise dem
i. Sidefløjen er for lille, og der er hverken borde eller siddepladser.
f) Sidefløjen har ikke siddepladser. Til de små arrangementer som f.eks. et let traktement
efter høstgudstjenesten sidder menigheden på kirkebænkene.
Skitse indretning af bygningen er vedlagt. Der er lagt vægt på flg.:
 Kistevognen skal være nem at få ud af opbevaringsrum.
 Keyboard og skamler skal kunne hentes ind i mødelokalet direkte fra opbevaringsrummet.
 Mødelokalet skal være lyst, men lyset skal genere projektor/whiteboard mindst muligt.
 Fra mødelokalet skal man kunne komme på toilet uden at gå ud.
 Kirkegængere og besøgende skal kunne bruge handicaptoilet (evt. puslebord) til enhver tid.
3) Forslag til arrangementer m. m. i forbindelse med gudstjenester sendes til Helle eller Erik
inden d. 15. oktober.

