Referat af menighedsrådsmøde onsdag d. 14. maj 2014 kl. 19 hos Birgitte Ekstrøm
Til stede: Menighedsrådet, samt graver Svend Grenaa
Afbud: Ingen
Tilføjelser til dagsordenen:
2. l. Fællesudflugt med borgerforeningen
4. b. Budget 2015 tilføjes
Herefter blev dagsordenen godkendt.
1. Godkendelse af protokol fra sidste møde: Protokol fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.
2. a. Forretningsorden: Gennemgået, godkendt og underskrevet af rådets medlemmer.
b. Vederlag til menighedsrådsmedlemmer: Rådet vedtager at give 1000 kr. pr. år til dækning af
diverse omkostninger for hver af rådets menige medlemmer.
c. Gavepolitik: Forslag er at der gives fælles gave på 500 kr. fra menighedsråd og personale, ved
runde fødselsdage (begyndende ved 50 år), jubilæer samt barsel. Gaven betales af kirkekassen.
Forslaget godkendt.
d. Altergang: Der er indkommet et forslag om at gå over fra oblater til brød, og fra vin til saft. Vi
fortsætter som vi plejer, men hører menigheden ad ved årets menighedsmøde.
e. Betænkning 1544 vedr. Folkekirkens styre: Menighedsrådet har ingen kommentarer til
betænkningen.
f. Kirkelige handlinger for ’ikke-Nylars boere’: Vielser kan gennemføres for personer uden
tilknytning til sognet (pris 2195 kr.) – men kun hvis præsten siger ja, og vielsen foregår på enten
dansk eller engelsk.
g. Energirapport for præsteboligen: Rapporten anbefaler yderligere isolering af boligen. Det
vedtages at undersøge, hvorvidt vi kan overføre penge fra kirkens budget til boligen til udbedring af
manglende isolering. Hvad gør vi med boligen? Vi tager det op til næste møde.
h. Skovbegravelse: Ellen hører med provstiet om hvordan reglerne er.
i. Ældreudflugt: Ellen orienterede om planerne. Tilmelding senest 4. juni til sognepræsten.
j. Menighedsmøde: Menighedsmødet rykkes til september – dato fastsættes senere.
k. Personaleudflugt: Menighedsråd og personale med ægtefæller. Forslag om 1 dags tur til
Sverige/København. Vi nedsætter et udvalg til at arrangere turen: Ellen og Jens Georg. Datoen
bliver d. 6. september 2014.
l. Fælles udflugt med borgerforeningen: Ellen uddelte folder. Dato: 10. juli. Borgerforeningen giver
kaffe og kage, menighedsrådet giver en gave til den, der viser rundt.
3. a. Barselsorlov: Foreløbig termin: 10. december, så orlov 6 uger før. Officiel udmelding i
begyndelsen af juni.
b. Konfirmationen: Nanna er forhindret, men har henvist til anden kirkesanger. Lisbeth kontakter.
c. Organist: Vestermarie har ingen organist pr. 1. juni, Tove har sagt ja til at vikariere.
4. a: Kvartalsopgørelse 1. kvartal 2014: Regnskabet blev gennemgået.
b. Budget 2015: Næste års budgetudkast fra provstiet er på samlet set 721.820 kr. Jens Georg
justerer budgettet derefter og sender det til godkendelse hos rådets medlemmer.
5. Kirkeværgen: Intet at bemærke.
6. Udvalg:
Skov: Intet at bemærke.

Aktivitet: Intet at bemærke
Kirkegårdsudvalg: Flagstangen er kommet, og sættes op i nærmeste fremtid.
Redaktionsudvalg: Ellen sender foto fra Toves jubilæum til Lisbeth til næste kirkeblad.
Bladet for august-september: Menighedsmøde kombineret med sangaften 18.
september. Rappelling lørdag d. 27. september, hvis instruktørerne kan.
7. Næste møde: Onsdag d. 13. august kl. 19 hos Ellen på Bøgevej 9.
8. Eventuelt: Foldere i våbenhuset begrænses til kirkelige arrangementer og lignende.
I kirkebladet skal der under præstens adresse tilføjes ”Vestermarie”.
Lonny køber en ny vase til blomsterne i våbenhuset.
Mødet afsluttet 21.05

