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Dagsorden

Beslutning

1.
2.

Godkendelse af dagsorden
Økonomi
a. Foreløbigt regnskab 2017
b. Nye priser på graveraftalen
med Sørup menighedsråd

3.

Nyt vedr. gravstedssag

4.

6.

Nedsættelse af liturgiudvalg
a. Den Nye Aftale
b. ”Menighedslæsere”
Evt. ny aktivitet for enlige i
menigheden
Løvfaldstur

7.

Opgavefordeling

8.
9.

Kirkens 100-års jubilæum
Orientering fra:
a. Præsten om det kirkelige liv
b. Næstformand/ Kirkeværgen
c. Kontaktpersonen
d. Præstegårdsudvalget
e. Det fælles kirkegårdsudvalg
f. Andre udvalg
g. Formanden

Dagsorden godkendt
Årsregnskabet for 2017 er endnu ikke færdigt.
Graveraftalen med Sørup: Der er udsendt nye priser fra Sørup
(indeksregulering)
I forhold til en lokal lønpulje for graverne i Sørup går Kirkeby
menighedsråd til det fælles kirkegårdsudvalgsmøde med indstilling
om at et eventuelt bidrag til en sådan pulje ikke må overstige 1,5%
af det nuværende bidrag.
Menighedsrådet ønsker fortsat at udføre arbejdet med gravstedet
som i første omgang anbefalet af provstiet så snart en afgørelse af
sagen kan anses for endelig.
Vi ønsker at bibeholde området som plade i plæne.
Der indkøbes fire eksemplarer af Den nye aftale og Kirkeby
menighedsråd ser positivt på en eventuel oprettelse af et
liturgiudvalg, hvis Ollerup har samme indstilling.
Menighedsrådet glæder sig over henvendelsen og tager kontakt til
forslagsstilleren.
Menighedsrådet betaler i hvert fald i indeværende år for bussen til
løvfaldsturen.
En indledende drøftelse af opgavefordelingen i menighedsrådet.
Punktet tages op næste gang.
Lotte er tovholder. Punktet tages op næste gang.
a: Vi husker at betale for rettigheder til at vise billeder og film.
Der kommer tekniker til lydanlægget torsdag.
b: Der er ansøgt om tilladelse til at reparere revnen over
indgangsdøren.
Der er faldet et par sten ned fra tårnmuren. Vi holder det under
observation.
c: Intet at bemærke
d: Intet at bemærke
e: Intet at bemærke
f: Intet at bemærke
g: Kirkebladet udbringes i de nærmeste dage.
Kabookurserne er udsatte.
Intet
Næste møde er den 13. marts kl. 17.00

5.

10. Andre aktuelle emner
11. Eventuelt
12. Referat godkendes og
underskrives
Kirkeby, den 20. feb. 2018

Underskrifter

