Menighedsrådsmøde
Randbøl-Nørup Menighedsråd
Onsdag den 15. august 2018 kl. 16.00 – 18.00.
Nørup Konfirmandstue

DAGSORDEN

BESLUTNING

Afbud fra: Christina, Knud.
Referent: HWP
197.

Sikring af Gravsten.
Kirkeværger og gravere.

Hen over sommeren har der været fokus på sikring af
gravsten. Egon orienterede om reglerne i forbindelse
med dette arbejde.
Der er lavet en gennemgang på Randbøl Kirkegaard, og
en tilsvarende laves på Nørup, og når vi har overblikket
træffes beslutning om den videre gang.

198.

Kistehåndtering.
Gennemgang og godkendelse af
oplæg.
Karen Bang.

De forskellige forslag blev drøftet.
Der bliver holdt et møde med de berørte medarbejdere,
hvor praksis bliver gennemgået.

199.

Kvartalsrapport og Budget

200.

Meddelelser fra formanden.
a. Konsulentrunde, Ribe Stift.

Lene gennemgik den udsendte kvartalsrapporten. Der er
et overskud, men det er forklarligt.
Til budgettet er der brug for en afklaring af om taget på
kappelet i Randbøl skal laves i 2019. Det antages at
renovering af Randbøl kirke skal betales 2021.
Der er ikke umiddelbart brug for konsulenter lige nu.

201.

Meddelelser fra
kontaktpersonerne.

Stillingen som kirketjener har været opslået, og der har
været ført samtaler.
På kirkegårdene er der brugt mange timer på at vande
hen over sommeren.
Lene og Thomas laver et timeregistreringsskema til
sognemedhjælperen

202.

Meddelelser fra
Kirkeværgerne.
Tilbud AV-udstyr.
Tilbud Orgel-renovering.

Der var en del mindre indkøb til graverkontoret i
Randbøl.
Første tilbud vedrørende AV-udstyr er kommet, og der
skal tages endnu et tilbud hjem.
Tilbuddene vedrørende Orgel-renovering er kommet,
men kædes sammen med renoveringen af kirken.

203.

Meddelelser fra præsterne.

204.

Meddelelser fra udvalgene:
A: Forretningsudv.
B: Aktivitetsudv.
C: Kirke- og kirkegårdsudv.
Opslagstavle.
D: Præstegårdsudv.

Eventuelt.

206.

Godkendelse af protokol

Der har været en del bisættelser/begravelser hen over
sommeren.
A: intet at bemærke
B: Der inviteres til frivillig aften. Der udsendes en liste
over aktiviteterne.
C: Intet at bemærke
D: Møde i Nørup. Torsdag den 23. kl.16
Møde i Randbøl onsdag den 29.kl.16

