Protokolark nr. 123:
Menighedsrådsmøde den 22. august 2017.
Til stede var: Anne Sophie B. Jacobsen, Signe Paludan, Ole Thestrup Hansen, Erik Vind, Eva Krogsgaard Jensen, Helle Henriksen, Uffe Contemunde Petersen, Ella Frandsen (suppleant)
1. Gennemgang af post og mails: Blad fra DSUK, præster modtager også
bladet. Alle får kursusprogram fra Menighedsrådsforeningen.
Vedr. kollekter: Præsterne afgør, hvornår og til hvad, der er kollekt.
Google Street View vil gerne fotografere kirken indvendigt og lægge det
på internettet. Erik Vind spørger provstiet, hvad man siger til dette.
2. Protokolark 122 blev underskrevet.
3. 2. kvartalsrapport blev gennemgået af Eva og herefter godkendt af rådet
og dernæst underskrevet af formand og kasserer.
4. Alarm til kirkens varmeanlæg. Inden beslutning træffes, undersøger Ole
hos Marslev VVS, om de har et kort over rørsystemet til varmeanlægget.
5. Rådet bevilger et abonnement på Kristeligt Dagblad til Erik Vind, Ole
Thestrup Hansen, Helle Henriksen, Eva Krogsgaard Jensen, Uffe Contemunde Petersen. Præsterne får avisen af deres menighedsråd.
5b. Arrangement i Galleriet i Stævnegården efter høstgudstjenesten den 3.
september: Erik og Helle sørger for sandwich og drikkevarer.
6. Erik Vind og Ole Thestrup Hansen deltager i budgetsamrådet den 6.
september.
7. Rådet valgte Marianne Ditlevsen som administrator for Skovbo Data.
8. Seminar i Løgumkloster den 29.-30. september 2017 blev drøftet. Man
blev enige om, at man kører derned individuelt.
9. Rådsudflugten til Lolland – Falster den 23. september blev drøftet.
10. Nyt fra præsterne: Konfirmanderne bliver delt således, at konfirmanderne bedre lærer deres eget sogn at kende.
11. Erik Vind berettede, at Fyns stift var udset til fristift, og uddelte et
skema, der i detaljer viste, hvad det vil betyde for det enkelte sogn og menighedsråd m.fl.
12. Næste rådsmøde holdes den 10. oktober hos Erik Vind.

13. Opfølgning fra sidste rådsmøde.
14. Evt. Der blev drøftet, om vi skulle have en plakattavle ved kirken.
Signe Paludan kunne godt tænke sig at nyt gulvtæppe foran alteret.
Det undersøges nærmere, hvad et sådant vil koste.

