Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d. 2. okt. 2018
Afbud : Leif Larsen
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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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Revisionsprotokol
Årsregnskab 2017
Endeligt budget 2019

Godkendt
Else: - Budgetsamråd, hvor vi fik 150.000 kr. til renovering af
Præstegården/haven og 15.000 kr. til lønregulering.
Connie Schmidt fra Vetterslev blev valgt til Skoletjenesten.
40 gravstene skal efterses og fastgøres.
Organisten mangler stadig at få udbetalt godtgørelse for
kor. Else har ikke regningsbilag. Dorete udreder med Jacob,
og beder om bilag fra Jens Frilund.
An. vinduespudsning i præstegården: 4 gange årligt, og Else
bestiller et Ringstedfirma til opgaven.
Lisbeth: Allehelgensgudstjeneste 4. nov. i Gyrstinge kl 15.
Brev tilgår alle pårørende an. oplæsning i kirken af navne på
de døde. Vi serverer kaffe og småkager. Ansvarlig Kirsten F.
Til evt. belysning på kirkegården undersøger Kirsten F. hvad
prisen kan være på keramikengle fra Kræmer. Lanterner kan
evt. indkøbes.
Aktivitetsudvalg: Benny Andersen aften begyndende med
fællesspisning (forloren skildpadde) tor. 8. nov. kl. 18, i
Gyrstinge Præstegård, og i samarbejde med Lokalrådet.
Jytte Wittorff synger for.
Konference: Kirkens engagement i Lokalsamfundet lør. d. 6
okt. i Middelfart. Deltagere Bodil, Kirsten og Bjarne
(sidstnævnte fra Lokalrådet).
Godkendt og underskrevet.
Kvartalsrapport d.d. ikke klar - venter til næste møde.
Revisions protokol godkendt.
24/9 kasseeftersyn – ingen bemærkninger og notat herom
kommer senere.
Årsregnskab underskrevet.
Endeligt budget 2019 klar. Kirkeskatten uændret på 0,93 %.
Vi bad om og fik bevilget 15.000 til lønregulering og 150.000
kr. til præstegården/haven.
Samlet forsikring beskåret med ca. 7000 kr. hvorved
budgettet er lidt ændret. Side 2 med de nye tal uddelt på
mødet.
928.805 kr. i ligningsbeløb og 150.000 kr. til anlæg som
udbetales i 12 rater i 2019. Renovering af gårdplads kan
opstartes, da der er ca. 30.000 kr. tilbage af 2018 budgettet
til vedligehold og anskaffelser.
Hængeparti an. lynnedslag som ødelage kirkebelysningen og
det er midlertidigt lavet. Afventer forsikringen, og
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Lørdagsdåb?
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Præstegårdshaven
Havemøbler m.m.
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Næste møde
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Evt.

Referent Kirsten Forsingdal

beslutning om lys venter til nov. mødet
Generel drøftelse af dåb. Bør så vidt muligt være på søn og
helligdage.
Vi var enige om at fastholde lørdagsdåbene, hvor det ønskes
af familierne af den grund, at vi ønsker dåbsbørnene bliver i
vore egne kirker, og ikke at vi fravælges for at få lørdagsdåb
i nabokirkerne.
Personalemæssigt er der afsat rådighedstimer, så kirkelig
handlig kan være på lørdage.
Drøftelse af lukkedage i kirken. Det ønsker vi ikke at gøre
brug af.
Forskel på land og by kirker, hvor det i bykirker kan være
hensigtsmæssigt at døbe børn på lørdage. Det har så en
afsmittende effekt til landet, hvor der måske ikke er de
store problemer med at få plads til dåbsbørn på søndage,
men familierne ønsker det af praktiske årsager skal være en
lørdagsdåb.
Placering af havemøbler venter til næste møde.
Beslutning at bålpladsen er, hvor rødbøgen stod.
Niles og Niels spørges om at grave ud til bålpladsen.
Marksten er foreslået som kant.
An. plan over præstegården. Tilbud fra Kullegård og Birgitte
Fink Tølløse. Kullegård har anslået ca. 10 timer a´950 kr. og
Fink har givet en samlet pris på 8.0 00 kr.
Vi vælger tilbud fra Kullegård, da vi prioriterer det lokale
kendskab, som der findes der.
Kirsten F. kontakter Kullegård.
Vi ønsker: en græskant ned mod Gyrstinge Bygade, så der
er taget højde for buspladsudvidelse, og parkeringsplads
op mod Præstegården, som indebærer flytning af noget
lys.
Hvis Lokalrådet ved næste møde har et punkt på om
trafikregulering, vil Else og Kirsten F. gerne inviteres med.
Lindetræer ved indkørsel til materialepladsen blokerer og
skal fældes, så vognmanden uhindret kan køre dertil.
Jan får træet. Else Kontakter ham.
Kirsten K. kontakter Leif Juul, som fælder træerne og
opskærer i passende stykker
Kirsten F. tager passende grene fra til Sankt Hans bål i 2019.
Får besked når træfældningsdatoen er på plads.
Tirsdag d. 13. november
Punkter : Kvartalsrapport
Konstituering
Flagdage
Dør som åbnes ind til SFO. Kurt kontakter tømmeren og får
et tilbud.
Klipning af hække om gravsteder…

