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Dagsorden

Beslutning

1.
2.
3.

Godkendelse af dagsorden
Økonomi: Budget 2019
Nyt vedr. gravstedssag

4.

Kirkens 100 års jubilæum
for selvstændighed (Lotte).

Godkendt
Regnskabsføreren orienterede om budget 2019.
Fyns stift har videresendt provstiet (af 14. marts 2018), Stiftet og
Kirkeby menighedsråds( af 20 februar) svar til gravstedsejeren.
Der er positiv tilbagemelding fra KOO, og skolen om deltagelse i 100
års jubilæet.
Det blev besluttet den 16. november 2017 at der, via forhenværende
kirkeværge skulle rettes henvendelse til kirkeministeren om deltagelse
i jubilæet. Der er kommet udskiftning i menighedsrådet, og det er
ikke længere aktuelt at spørge. Vi arbejder på bred lokal medvirken af
både børn og voksne til jubilæet.
Lotte arbejder videre.

5.

Folder

Der arbejdes på at lave en folder om kirken der skal ligge i
våbenhuset.
Lotte og Lis arbejder med folderen.

6.
7.

Fotografering i kirken
Orientering fra:
a: Præsten om det kirkelig
liv
b: Næstformanden /
Kirkeværgen
c: Kontaktpersonen
d: Præstegårdsudvalget
e: Det fælles
kirkegårdsudvalg
F: Andre udvalg
g: Formanden
Andre aktuelle emner

Udsættes til næste møde.
A: afbud fra præsten
B: Der er opsat net i vinduerne i tårnet.
Dorte orienterede om synsudsatte arbejde,
C: Der er afholdt "kaffemøde".
D: intet nyt
E: Der er møde på torsdag
F: Der er KOO møde i næste uge
G: Konfirmandbillederne er fornyet, og Lotte har hængt dem op.
Der er bestilt ny mikrofon til gæster.
Den 11. oktober kommer Ida Fonsbøl til eftermiddagsmøde.

8.

9.
Eventuelt
10. Referatet godkendes og
underskrivers
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Kirkeby, den 17.april 2018

1. Taksregulativ: Taksten for lån af huset er fremover 800 kr.
2. Der er en rude (prøve) fra Ivan Boitler. Kirken må beholde det.

Næste møde er den 15. maj kl. 17.00

Underskrifter

