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Beslutning

Godkendt

Invitation til studietur den 9.9.2018 målrettet menighedsråd og
medarbejdere med partnere. Mogens Weigelt sørger for at alle
udover rådet, der skal have invitationen modtager den og han
tager imod tilmeldinger senest den 14. august.

Erik Bredmose:
Ferie uge 30, 31, 32.

Elisabeth Mejnertz har været i kontakt med arrangør at tur til
Oberammergau 2020. Til næste møde tager vi stilling til om der er
nogen der ønsker at deltage i turen og om vi ønsker at arrangør
præsenterer turen på et menighedsrådsmøde.

Nye tagrender opsat.

Intet

Else Marie Klærke orienterede om, at kontaktperson i Dover er i
gang med MUS med pastoratets fælles medarbejdere. Else Marie
Klærke holder MUS med graver Barry Leonard.

Intet nyt

Nyt layout er taget godt imod. l år er der 20 års jubilæum for
bladets tilblivelse. Kirsten Lund tager gerne imod stof til
kommende bade. Deadline for stof til næste blad er den 14.
august.



Pkt. 51
Kirkesyn

Bænk inden for døren i kirken, der var brast er repareret.

Gravmonumenter på kirkegården fra sløjfede gravsteder vil vi
vurdere om de er bevaringsværdige. Barry Leonard, Erik
Bredmose, Knud Aage Knudsen, Jens Peter Møller og kirkeværge
Anders Hedegaard vurderer bevaringsværdien. Ikke
bevaringsværdige sten kasseres.

Etablerede gravsteder: Kirkeværge og graver undersøger
gravsteder for evt. usikre gravsten.

Christusfigur på kirkeloftet har rådet besluttet at lade forblive, hvor
den er.

Hynder på bænkene i kirken beder vi kirkeværge Anders
Hedegaard indhente tilbud på så at ansøgning er klar til
provstiudvalget april 2019. Anders kan spørge i Dover. Kirsten
Lund spørger i Haderup kirke.

Vedr. fugt i våbenhus beder vi graver kontakte murer for at
undersøge om det er et problem.

Pkt. 52
Persondataforordningen

Mogens Christensen orienterede om forordningen og gennemgik i
hvilke forbindelser rådet er omfattet af forordningen. Mogens
Christensen vil udarbejde udkast til procedure for
menighedsrådets håndtering af persondata, som efter rådets
godkendelse bliver lagt på hjemmesiden.

Pkt. 53
Høstgudstjenesten

Musik ved Max's Trio er bestilt. Kirsten Lund bestiller
"Hjerterummet". Detailplanlægning på kommende møde den 30.
august.

Pkt. 54
El-klaver til kirken

Ellen Lystbæk har orienteret om, at organist Tyt Kirkeby og hun
præsenterer et forslag til kommende møde.

Pkt. 55
Google Street View

Rådet har besluttet at få oprettet Google Street View af kirken til
tilbuddet på kr. 1995,- ekskl. moms. Jens Peter Møller kontakter
udbyder.

Pkt. 56
Foredragsholdere til interne
møder

Mogens Christensen overvejer fortsat hvilke foredragsholdere der
kunne være interessante at hente ind til inspration for
menighedsrådet. Andre der har ideer henvender sig til Mogens.

Pkt. 57
Eventuelt

Erik Bredmose takkede for opmærksomheden i anledning af hans
og Evas sølvbryllup.

Vores nyplantede Luthertræ tørster i sommerens varme. Else
Marie Klærke tager sig af det.

Kommende møde 30. august 2018 kl. 19.00

Tilstede Jens Peter Møller, Else Marie Klærke, Elisabeth Mejnertz, Kirsten
Lund, Erik Bredmose, Mogens Christensen.

Anders Hedegaard, Mads Bjerre Nielsen, Ellen Lystbæk, Barry
Leonard, Mogens Weigelt.
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