1:
Referat fra menighedsrådsmøde den 14. november 2017. Protokolark 125
Mødet blev holdt hos Uffe Contemunde Petersen, Stævnegården, Davinde.
Til stede var: Signe Paludan, Ole Thestrup Hansen, Erik Vind, Eva Krogsgaard Jensen, Uffe Contemunde Petersen og suppleant Ella Frandsen.
1. Nyborg Motetkor kommer og synger til ”de ni læsninger” den 17. december.
Davinde menighedsråd tilslutter sig abonnement med digitale dødsanmeldelser direkte til graveren. Éngangsbeløb 995,00 kr. + moms, intet efterfølgende abonnement.
Davinde menighedsråd donerer 240,00 kr. for 40 børn til ”Send flygtningebørn i skole”
Menighedsrådet finder det ikke nødvendigt at tilslutte sig brochuren vedr.
Vejkirker.
Davinde menighedsråd betaler 1785,00 kr., som er rådets andel til portræt
af biskop Tine Lindhardt i anledning af hendes 60 års fødselsdag.
2. Protokolark nr. 124 blev underskrevet.
3. 3. kvartalsrapport 2017 blev gennemgået af Eva og underskrevet.
4. Konstituering.
Ole Thestrup Hansen genvalgt som formand.
Erik Vind genvalgt som næstformand.
Eva Krogsgaard Jensen genvalgt som kasserer.
Uffe Contemunde Petersen genvalgt som sekretær.
Uffe Contemunde Petersen genvalgt som kontaktperson.
Jørgen Dickmeiss genvalgt som kirkeværge.
Erik Vind genvalgt som bygningssagkyndig.
Erik Vind og Helle Henriksen genvalgt som medlemmer af aktivitetsudvalg.
Formand, næstformand og kasserer valgt som underskriftsberettigede.
13. Signe meddeler, at tidspunktet dagpleje-jul i Allerup er ændret fra 10.00
til 9.30.
14. Menighedsrådet tager ændret satsberegning vedr. Davindes andel af udgift til kirketjener til efterretning.
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15. Erik Vind er ikke længere medlem af Lands- og Kredsforeningen. Sidder fortsat i Stiftsrådet.
16. Det i menighedsrådet udarbejdede forslag til samarbejdsaftale mellem
de tre sogne i pastoratet sendes til de to andre formænd med henblik på
at få en kommentar hertil.
17. Erik Vind arbejder på at finde navne og adresser på medlemmer af Folkekirken i Davinde sogn. Samtidig undersøges lovligheden af indsamling af denne information.
18. Der pyntes juletræ i Davinde kirke den 20. december kl. 17.30. Alle i
sognet inviteret med. Der serveres efterfølgende gløgg og æbleskiver i
Galleriet i Stævnegården. Erik sørger for gløgg. Ole sørger for æbleskiver. Der uddeles flyers om begivenheden. Ole taler med Jørgen Munk
om dette.
19. Næste rådsmøde holdes den 30. januar 2018 kl. 19.00 hos Eva.

