Referat fra MR-møde:
Afbud fra: Christina, René, Annelise og Kenneth
Ikke mødt op: Karen
Til stede: Gunner, Lisbeth, Helle, Jørgen Keld, Janne og Camilla
Næstformanden bød velkommen
Referater for marts og april blev godkendt og underskrevet
1. Godkendelse af dagsordenen: Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 4b, klaveransøgning.

2. Præstens 10 min. :
a. 2 pinsedags gudstjeneste bliver i Høve valgmenighedskirke med efterfølgende
grundlovstale på plænen bag kirken.
b. Messehagel fra Skørpinge kirke er i dårlig stand og skal restaureres. Lisbeth går videre med
sagen.
c. Menighedsrådet beslutter, at der ved altergang fremover benyttes druesaft i stedet for vin
i alle 4 kirker
d. Sigurds børnebibel indkøbes som dåbsgave, samt en anden bog som alternativ, Lisbeth
undersøger videre
e. ”Gud, vi skal giftes” udleveres til brudepar ved samtalen forud for vielsen
f. Hjemmeside for kirken bygges op, Helle har adgangskoder mv. Eventuelt Janne. Lisbeth
står for selve hjemmesiden som webmaster
g. Konfirmandbuskørsel ændres fra september. Janne indhenter nye tilbud på kørsel fra 3
firmaer
h. Der er de seneste 12 måneder døbt 7 børn i de fire sogne, vi holder muligheden åben for
et babysalmesangshold, men starter ikke noget op pt.
3. Orientering v/ formand – næstformand:
a. Janne orienterede om årshjulet, tilføjelser er velkomne
4. Økonomi
a. Budget 2018
Forskellige budgetjusteringer diskuteres, ønsker for budget 2018 noteres.
Rådet har besluttet at udskyde arbejdet med kirkegårdsplaner over jorden til
fremtidig diskussion, når vi har overblik over bemanding af graverstillinger.
Der indkaldes til ekstraordinært menighedsrådsmøde tirsdag den 6/6 2017
klokken 19-19.30 hvor det endelige budget for 2018 skal godkendes og
underskrives. Der er mødepligt for rådets medlemmer. Budgettet fremsendes
forinden på mail.

b. Klaver. Menighedsrådet vil gerne have udspecificeret, hvad der er nødvendigt og hvad der
er ønskeligt. Lisbeth mailer til Nikoline for at få det klarlagt, og det tages op på det ekstra
møde 6/6.
5. Personale
a. Personalemøde søndag den 28/5 2017 fra 12-14.
Kontrakten for vores nuværende organist skal genforhandles, Tonny arbejder videre på det.
6.

Aktivitetsudvalget:
a. Flakkebjerg Fællesdag. Lisbeth sender mail ud til rådets medlemmer, om at dukke op i
”boden”.
b. Havegudstjeneste 18/6 2017. Arrangementets praktiske detaljer blev gennemgået. Vi lejer
en hoppeborg, og ellers almindelige lege i haven. Janne sender en mail ud med fordeling af
opgaverne.
Aktivitetsudvalgsmøde 20/6 kl. 19 i Kobberhuset.

7.

Kirkebladet og PR:
a. Kirkebladet er i trykken og kommer ud i næste uge
b. Der arbejdes videre på en ny, fælles hjemmeside for de fire sogne. Billeder af kirkerne
modtages gerne, de skal sendes til Lisbeth.

8.

Nyt fra kirkerne:
a. Høve: LED-pærerne i kirken er sat op på en måde, så enkelte ledninger er beskadiget. En
elektriker skal udbedre dette. En af ledningerne til lugerne på klokketårnet var i stykker, men
dette er nu udbedret.
b. Flakkebjerg: Lige nu arbejdes der på parkeringsforholdene ved kirken i forbindelse med
store arrangementer, Janne skal mødes 7/6 med kommunen.
Restaurering af Flakkebjerg kirke: Der er lavet en forundersøgelse, men
Nationalmuseet ønsker en grundigere undersøgelse af kalkmalerierne, inden en egentlig
restaurering kan foretages. I løbet af sommeren ved vi hvornår undersøgelsen foretages,
men forhåbentlig i løbet af efteråret 2017.
c. Skørpinge: En tagrende ved tårnet er sprunget læk. Der holdes øje med dette.
Skal Skørpinge kirke være med i fibernettet? Tonny arbejder videre med dette.
d. Fårdrup: Der skal ryddes op i gravstene på kirkegården, provstiudvalget har godkendt
dette.

9. Vedligeholdelsesplan for præstegårdshaven:
Lisbeth og Gunner skriver en ny plan og så kan den godkendes på næste møde.
10. Eventuelt:
Mødet afsluttedes klokken 22:00

