Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d. 7. november 2017 kl. 19
Mødet indledtes men fællesmøde med Lokalrådet med egen dagsorden.
Af bud Heidi Larsen. Indkaldt suppleant Vibeke Wojtczak.
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Godkendelse af dagsorden

Orientering
Meddelelse/orientering
1. Formanden
2. Præsten
3. Udvalg
4. Øvrige medlemmer

Til drøftelse
.
Godkendelse og underskrift af sidste referat.
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Valg til poster i menighedsrådet det
næste år.

Pkt. 5 tilføjet Godkendelse af endeligt budget
2018
Pkt. 7 bliver : Forespørgsel fra dagplejerne
Pkt. 8 næste møde.
Her efter godkendt dagsorden.
ELSE:
- Børnekor er ved at komme godt i gang. Forespørgsel fra
Jacob Keller an. klaverundervisning til korpige i Gyrstinge.
Tilladt.
-Blevet bedring pasning af private grave.
-Menighedsmøde:
- drøftelse af Præstegårdshavens tilstand.
- Ringning. Vi undersøger om alle luger kan åbnes.
- Trafikale forhold mellem skole og præstegård.
Menighedsrådet vil gerne finde en løsning med skolen og
beder skolebestyrelsen tage emnet op. Vibeke snakker med
Peter herom.
LISBETH:
-Travlt med div. julearrangementer. Nye er kommet til.
-Nytårskur er i Gyrstinge.
KIRSTEN:
- Næste møde i aktivitetsudvalget er 5. dec. i Bringstrup.
KURT:
-Loftet i kapellet er ordnet så det er tæt og gammelt kapel
har fået understrøget tegl.
Godkendt og underskrevet.
Formand: Else
Næstformand: Kirsten
Kirkeværge : Kurt
Kasserer : Heidi (Leif)
Sekretær: Kirsten
Kontaktperson . Else
Byggesagkyndig : Bjarne Bech

Underskriftberettigede : Else og Kirsten
Aktivitetsudvalg: Lisbeth, Leif, Kirsten
Lokale arrangementer Bodil og Vibeke
Præstegårdsudvalg : Else , Leif
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Kvartalsrapporten
Endelig godkendelse af budget 2018

Bilag til buget med tilføjelse af huslejeindtægt fra SFO og
bevilgning på 82500 kr. fra Provstiet til ny
græsslåningsmaskine.
Menighedsråd godkendte herefter Gyrstinge Sogns
Menighedsråd, CVR-nr. 23126028, Budget 2018, ,Endeligt
budget afleveret d. 12-10-2017 14:20
Endelig godkendelse af Regnskab 2016.
Kvartalsrapport forelagt, godkendt og underskrevet.
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Drøftelse af brev fra to af skolens lærer.
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Forespørgsel fra Dagplejerne
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Næste møde

9

Evt.

Bilag: Budgetformål. Dorete gennemgik udvalgte indtægtsog udgiftsposter. Årets resultat til nu er pænt.
Bilag.
Brevet drøftet, og det blev besluttet at lave et
ekstraordinært syn på haven onsdag d. 22. nov kl. 14, hvor
Per Sørensen inviteres med til at se på træernes tilstand.
Else svarer brevet
Forespørgsel om en overdækning til barnevogne.
Vi kan forestille os en markiseløsning, og beder dagplejerne
kontakte kommunen an midler hertil. Så finder vi en løsning
med at få den opsat.
Kirsten orienterer dem.
Tirsdag d. 18. jan. 2018

-

Kirsten Forsingdal

Indsamlede bidrag gives Kirkens Korshær for at
støtte deres arbejde for hjemløse
Kirsten tilmelder os til vejkirke 2018
Julefrokost i dagtimerne – så kan alle ikke deltage.
Der søges en løsning i 2018
FLØS kommer med et nyt lønsystem. Indberetning
nov. løn senest 13. nov. og dec. løn senest 4. dec.

