Referat af menighedsrådsmøde onsdag d. 18. april 2018 kl. 19
Afbud: Kirsten Kristensen og Dorete Poulsen
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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.

4
Samarbejdsaftale med lokalråd
5

Præstegårdshaven

6

Åbning ved klokkerne

Godkendt med tilføjelse af Flagstang på
kirkegården som punkt 8.
Punkt 4 udgår og erstattes af samarbejdsaftalen
med Lokalrådet
Else: 31. maj markedsdag på Kildeskolen. Vi flytter vores
planlagte næste møde til 23. maj, hvor kvartalsrapport og
budget godkendes.
Nabo Jesper vil plante ny hæk i skellet til Præstegården.
Bodil spørger Torben om han vil prøve at finde skelpæle
v.hj. a. metaldetektor. Lykkes det ikke kontaktes Teknisk
Forvaltning. Vi vil gerne have placeret skellet korrekt.
Lisbeth: Holder lokal gudstjeneste 2. pinsedag. Lynge Broby
holder på Kongsgården.
Marimbakoncert i Sigersted 24. maj.
Aktivitetsudv. Sankt Hans planlægningsmøde 24. april kl.
17.
Vejkirkeskilt ønskes ved krydset Bakkegårdsvej og Bygaden.
Kirsten kontakter kommunen.
Jazzkoncert i Præstegårdshaven 17. august
Kurt: Nedløbsrør renset ved terrassen
Allen er bestilt til at rydde beplantning ved kirkegårdsmuren
Godkendt og underskrevet
Bilag. Drøftet forskelligt og underskrevet af formanden.
Herefter sendes det til Formanden for Lokalrådet til
underskrift
Leif orienterede om møde med Børge Johansen, hvor de
havde set på haven og fået renset et dræn fra søen , hvilket
hjalp på fugtigheden på stien rundt om søen.
OK Nygaard har sendt et tilbud an. renovering af haven, som
blev gennemgået og drøftet.
Der er ikke taget stilling til en pris for at få udarbejdet en
plan for haven. Kirsten kontakter dem desangående, da det
ellers ikke er sammenligneligt med tilbuddet fra Kullegård
Tilbud på også at få åbnet de sidste luger på¨30375 kr.
Da vi har pengene får vi det lavet. Else bestiller
klokketeknikken.
Kirkeklokken indgår som en væsentlig en del af ”kirken”.
Derfor skal så mange som muligt kunne høre klokken i
lokalsamfundet.
Afholdes 10. juni med kort Gudstjeneste kl. 17. Spisning kl.
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Menighedsmøde
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Flagstang på kirkegården
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Næste møde

1
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Evt.

1
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Lukket møde

Kirsten Forsingdal

17.45 og herefter menighedmøde.
Tilmelding senest 6.juni
Kirsten skriver et indlæg til Bøgebladet og får samtidig rettet
navne til på menighedrådsmedlemmerne
Kurt fremlagde forslag om at få en flagstang på kirkegården
ud for våbenhuset. Der drøftedes for og imod og vi stemte
om forslaget.
2 stemmer for en flagstang
2 stemmer imod en flagstag
2 undlod at stemme.
Forslaget faldt hermed.
Vi drøftede om vi kan overholde flagreglerne bedre, så
flaget får lov at hænge til solnedgang efter kirkelige
handlinger inden det nedtages.
Vi prøver at annoncere efter frivillige til at tage tjansen.
23. maj
Deltagelse af markedsdagen på Kildeskolen drøftet. Vi laver
en bod med deltagelse af brugere i Præstegården.
Bodil kontakter Jess
Intet at referere

