Menighedsrådsmøde d. 10. april kl. 19.00
1. Godkendelse af dagsorden
a. Orientering vedr. kirken bliver punkt 7
b. Orientering v/ præsten kommer under evt.
2. Siden sidst
a. Tilbud på restaurering af alterkalk fra Søren Weitemeyer – vi ønsker reparation af den
oprindelige samlemekanisme, men sender forespørgsel til provstiet
b. Invitation til provst Søren Peter Hansens fødselsdag og afskedsreception – vi indbetaler kr.
500 til Kirkens Korshær efter fødselarens ønske
c. Tilbud fra tækkefirma vedr. taget på sognegården – 141m2 = kr. 183.233,75 inkl. moms.
Leif ansøger provstiet om tilladelse til at bruge menighedsrådets frie midler
d. Regninger fra kirkegården er sendt ud
e. Vi venter stadig på svar fra kirkegårdskonsulenten – Herdis rykker
f. Stiftet har videresendt projektet vedr. krypten til Nationalmuseet – vi afventer
g. Budgetsamråd d. 16. april kl. 19.00 – Maria og Per H tager af sted
h. Der indkøbes ny flagstang til præstegårdshaven
3. Tilbud om farver på kirkesiderne
a. Vi afventer nyt design på kirkebladet – Maria og Per Kvist undersøger muligheder for nyt
design
4. Kopi af udlejningsregler og godkendelse af kontrakt til lejere af sognegården
a. Kontant betaling kr. 500 ved underskrift af leje af sognegården. Gælder både med og uden
betjening
b. Leif laver kopi af regler for leje af sognegården og vedtægterne til udlevering ved leje
5. Brandtilsynsrapport – orientering v/ Niels Peter
a. Alt er blevet ordet ud fra rapporten
b. Herdis fremsender underskrevet rapport til Brandtilsynet
6. Tilbud på reparation af flygel
a. Reparationen annulleres
b. Vi afventer alternativt tilbud
7. Orientering vedr. kirken
a. Der er støbt til kirkens pulpitur – pulpituret opføres efter det oprindelige projekt
b. Kalkmalerierne:
i. Våbenskjoldet ønskes fra Nationalmuseet synligt – menighedsrådet står fast på
beslutningen om at kalke det over. Niels Peter giver arkitekten besked
ii. Birgitte fra Nationalmuseet kommer i næste uge og kigger på de nyfundne
kalkmalerier i koret.
8. Evt.
a. Afbud fra Leif til næste møde
b. Præsten orienterer
i. Orientering om provstens afsked
ii. Ønske om kursus ”Samarbejde, kommunikation og personlig planlægning” godkendt

iii. Ønske om bestilling om bus til konfirmanderne til Karlby
iv. Jonna og Karen ordner børnegudstjeneste
c. Leif vil gerne orienteres om vikar af organist og kirkesanger – Maria sender mail hver gang
d. Ønske fra kasseren om mere kontrol mht. regninger fra SPAR
e. Fremover skal alle udlægsbonner tilføres kontonummer, da vi fra nu af har fælles
regnskabskontor
f. Aktivitetsudvalget skal mødes og planlægge næste års program – onsdag d. 15. maj kl. 10
hos Jonna

