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Dagsorden

Beslutning

1.
2.

Godkendelse af dagsorden
Orientering fra Jørn
Hansen KIF og Tage
Østbjerg om evt. fælles
skulpturprojekt

3.

Økonomi
Kvartalsrapport nr. 2
Indkøb af salmebogstillæg.
Kirkens hjemmeside – evt.
forslag til ændringer
Orientering fra:
a: Næstformanden /
Kirkeværgen
b: Kontaktpersonen
c: Præstegårdsudvalget
d: Andre udvalg
e: Formanden

Dagsorden godkendt, orientering fra præsten under andre udvalg.
Jørn Hansen og Tage Østbjerg viste billeder af skulpturprojektet fra
2004 med prospekt af Keld Moseholm og orienterede om de
nuværende planer.
Menighedsrådet vil meget gerne være med til et skulpturprojekt på
pladsen foran kirken. Vi er ikke alle begejstrede for det fremviste
projekt og ser gerne at KOO-udvalget også finder nogle andre
kunstnere, der kan komme med nogle alternative forslag.
Kvartalsrapport gennemgået og godkendt.

4.
5.
6.

7.

Andre aktuelle emner

8.

Visioner og aktiviteter debat.
9.
Eventuelt
10. Referat godkendes og
underskrives
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Kirkeby, den 13. august 2019

Vi indkøber tillægget 100 salmer.
Kirkeby menighedsråd er positivt indstillet overfor opsætning af ny
hjemmeside.
A: Lågen til kirkegården til Kirkevej kan ikke fastlåses, da den er kørt
ned i forbindelse med kalkningen. I samme sammenhæng er en
lygtepæl blevet skubbet til.
B: Intet nyt.
C: Træer beskåret ved præstegård på baggrund af henvendelse fra
kommunen, rottehul i rør under gårdsplads lukket.
D: Foldere om dåb, nadver og gudstjeneste omdelt til drøftelse.
Kalender for efteråret omdelt.
E: Arrangementer i Kirkeby menighedsråd betales fremover af Kirkeby
menighedsråd, mens arrangementer i Ollerup betales af Ollerup
menighedsråd.
Et ark med gudstjenester og andre arrangementer husstandsomdeles
til beboerne i Kirkeby sogn som erstatning for kirkebladet.
Vi nåede ikke punktet.
Intet
Der er kirkesyn den 4. september kl. 11.00
Næste menighedsrådsmøde er den 10. september kl. 17.00
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