Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 9. nov. 2021
Tilstede: Jeppe Sørensen, Tine Sejr-Larsen, Steen Henriksen, Ole Olsen, Niels Erik Andersen,
Linda Morgan-Fisher, Anne-Marie Skriver, Lisbeth Hansen, Ingelise Slente.
Fraværende med afbud: Marianne Olsen.
1. Godkendelse af referat af oktobermødet og nærværende dagsorden.
Dagsorden godkendt og underskrevet.

Valg af:
2. Valg til formand
Inge Lise Slente er genvalgt
3. Valg til næstformand
Anne-Marie Skriver er genvalgt
4. Valg til kirkeværge
Niels Erik Andersen er genvalgt
5. Valg til kasserer
Steen Henriksen er genvalgt
6. Valg til sekretær
Anne-Marie Skriver er genvalgt
7. Valg til kontaktperson
Linda Morgan-Fisher er genvalgt
8. Valg til bygningskyndig
Freddy Clausen er genvalgt.
9. Valg til underskriftberettigede.
Inge Lise Slente og Steen Henriksen er genvalgt
10. Valg af præstegårdsudvalg
Lisbeth Hansen er genvalgt

11. Orienteringspunkter, herunder referat fra medarbejdermødet.
• Okholm fremsender oplæg på belysning i slutningen af november
• Landmåler kommer og måler skel i november
• Der har igen været ”hærværk” på kirkegården. Denne gang smadrede figurer og skilte, der er
blevet flyttet. Graver kontakter SSP konsulent og 114, og orienterer om disse hændelser.
• Medarbejder møde. Ole blev valgt til medarbejderrepræsentant. MUS-samtaler afholdes
efter jul. Ligeledes APV.
12. Endelig godkendelse af menighedsrådets personalepolitik.
Godkendt.
13. Prøvemaling af vinduer i præstegårdens sydside.
Prøvemaling af et vinduesfag igangsat i uge 45. Holdbarhed af dette vurderes i foråret.
14. Køleskab/fryser i præstegården.
Priser og størrelser undersøges yderlig.
15. Præstegårdens fyr volder igen problemer. Hvem skal servicere det?
Ny servicemontør kontaktes for eftersyn af oliefyr.
16. Tingsted kirke ”Vejkirke”.
Vi er tilmeldt.
17. Kirkelige aktiviteter og gudstjenester hen over julen samt publicering heraf.
Menighedsrådet godkendte, at aftensgudstjeneste om vinteren starter kl. 19:00.
Program for kirkelige handlinger i den kommende måned.
14. november konfirmandgudstjeneste,
25. november adventsfællessang
28. november familiegudstjeneste
12. december de ni læsninger. kl 19. Bagefter glögg i våbenhuset.
15 december julekoncert kl. 19
15. december julegudstjeneste for Kragereden.
17. december julegudstjeneste for Nordbyskolen.
24. december julegudstjeneste
13:00 Brandvagt Lisbeth
14:30 Brandvagt Anne-Marie
16:00 Brandvagt Ingelise
25. december gudstjeneste kl. 11:00
2. januar Hellig trekonger kl. 19:00
18.Kommunikation
Der skal pressemeddelelse ud om konfirmandgudstjeneste og om julens gudstjenester.
Formanden kontakter kommunikationsmedarbejder på stiftet.
19.Kalkning af kirken
Kirkeværge har konstateret at kalken skaller af visse steder på kirken. Murermester er kontaktet om
disse skader. Kalkningen skal revurderes sammen med murermester i foråret 2022.

20. Printer til organist
Menighedsrådet godkendte indkøb af ny printer.
21 Eventuelt.
Mødedatoer for kommende ½ år.
Torsdag 13. januar menighedsrådsmøde
Onsdag 23. febr. menighedsrådsmøde
Tirsdag 22 marts
Torsdag 21 april
Onsdag 18 maj.kl. 16 Synsforretning.
Tirsdag 21 juni
Fredag 1. juli evt. udflugt

