Kerte Sogns Menighedsråd
Referat af ordinært menighedsrådsmøde onsdag d.7.08.19 kl. 17.00 i Kerte Konfirmandstue.
Til stede: Dorit Stingsted, Lars Kr. Pedersen (ankom under pkt. 4D), Lene Aagaard Sørensen, Lise Hansen,
Martin Jensen og Susanne Andersen.
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde,
samt af dagens dagsorden

Godkendt.

2.

Indkommet post, meddelelser, m.m.

3.

Fællesmøde m. Orte 19. juni i Kerte –
evaluering

Tilbud fra Provinsforlaget om kalendere. – Fra provstiet:
meddelelse om, at man skal melde evt. forekomst af borebiller
mhp. samlet behandling i provstiet Referatet fra mødet blev gennemgået.

4.

Udvalg:
A. Præsten.

B. B. Præstegårdsudvalg:
C.
D. C. Aktivitetsudvalg – udflugt,
E. aktiviteter efterår 19 og forår 20.
F. – HVAD KAN VI GØRE FOR AT FÅ FLERE I
KIRKE???
G.

H. D. Kirkeværge: sikring af gravsten er gjort,
I. dig. Kirkegårdskort. - Arbejdstilsynet –
bord m.m. – dige?
E. Kontaktperson: opslag til
organiststilling
F. Kirke- og kirkegårdsudvalg – opfølgning
af syn

5.

6.
7.J.
8.
9

G. Medarbejderrepræsentant:
Økonomi: budgetrapport +
kvartalsrapport 300619
Regnskabsinstruks, - den nye ferielov.
Persondataforordningen
Personalehåndbog
Kirkebladet, Facebook
Hjemmesiden – overdragelse af domæne
er gjort- ligger på DAP`.

10 Eventuelt
Referent: Susanne Andersen.

A. Præsten: Gudstjenestelisten blev gennemgået.
Menighedsrådet vil gerne fortsætte traditionen med
stillegudstjenester og morgensangsgudstjenester indtil videre. –
Børnegudstjenester: pandekageguds –tjeneste 8.11.kl. 17.00.
B. Præstegårdsudvalg: Cooltherm har skiftet pakning i
præstegårdstoilet, samt udluftet radiatorer i kirken.
C. Aktivitetsudvalg: Sogneudflugten har nu 48 tilmeldte. –
Koncert med Phønix: 29.10 kl. 19.30. Lene bestiller plakater. Lene
køber forplejning til orkestret. Lise indkøber Y-skilt med vægt.
Pølsevognsgudstjeneste med Kirketeatret (Jens Jødal) om påske:
evt. fredag d. 27.3.20 kl. 17.00.
Der blev drøftet, hvordan kirkegangen bliver øget. Evt. kunne
foreningerne + kirken byde nye tilflyttere velkommen. Vi tager
det op senere.
D. Kirkeværge: gravstenene er sikret, og det er betalt. Digitalt
kirkegårdskort: Dorit indhenter tilbud.
Stensætning ved gravsted SB10-14 repareres. – Bord-bænke sæt
indkøbes til kirkegården hos Fugleviglund. Dorit snakker med
dem. E. Kontaktperson: Organiststillingen opslås så hurtigt som muligt.
Lene og Marianne udarbejder opslag. Susanne finder vikarer
november med.
F. Kirke- og kirkegårdsudvalg. Opfølgning af syn: Kapel og
gelændere er endnu ikke ordnet. Kirken og bænkene er ordnet.
Nyt gelænder ved sydtrappe etableres. Gelænder ved østtrappe
males. Lars Kr. ringer til tømrer om det.
Der skal være valgmøde til næste års menighedsrådsvalg tirsdag
d. 15. september 2020. Susanne har skrevet det i kalenderen.
G. Medarbejderrepræsentant: --Økonomi: regnskabsføreren orienterede.
Budgetsamråd 27.8 kl. 19.00 i Vissenbjerg. Konverteres evt. til et
formandsmøde. Regnskabsinstruks blev underskrevet. Den nye
ferielov: blev drøftet.
----Udkommer 1. september. Kirkebladet er fint.
Hjemmesiden: er fin. Domænet er overdraget.
Evt.: Julefrokost: Fredag d. 29. november kl. 18.00.
Næste møde/syn: Onsdag d. 4. september, syn fra kl. 15.00,
dernæst møde.

