Fuglebjerg – Tystrup – Haldagerlille
menighedsråd

12. december 2017

Dagsorden og referat
fra menighedsrådsmøde tirsdag den 12. december 2017, kl. 18.30
1. Fraværende / bemærkninger
a.

Fraværende
Ole Rasmussen
Thyge Brandt

b.

Bemærkninger til dagsorden
Nye punkter:
3 h Fastsættelse af dato for menighedsmøde
3 i Airfoto
3 j Tilbud på teleslynge
Eventuelt: 3 Takkekort

c.

Bemærkninger til referat af tirsdag den 14. november 2017
Ingen bemærkninger

2. Økonomi
a.

Serviceaftale med vor nuværende kopimaskine
- Modtaget tilbud vedr. ny Canon kopimaskine / printer / scanner
Tilbud på kopimaskine til 25.000 kroner inkl. moms + serviceaftale inkl. kopier 2.0005.000 kroner. Menighedsrådet besluttede at tage imod tilbuddet, som det foreligger
Birgitte foretager indkøb

3. Aktuelt
a.

Nyt fra aktivitetsudvalg
De planlagte arrangementer har været afviklet til alles tilfredshed. Dog var der skuffende
få til julekoncerten i Haldagerlille kirke

b.

Fremlæggelse af skitseprojekt
- Nedlæggelse af kapel
- Etablering af graverfaciliteter
Vi enedes om at søge om at nedlægge kapellet, for i stedet at anvende det til maskiner og
dermed få plads til forbedrede graverfaciliteter
Ole sender ansøgning til Provstiet om nedlæggelse af kapellet til Fuglebjerg kirke

c.

Besigtigelse af Nationalmuseets Kirkekonsulent
- Besigtigelse af historisk inventar i Fuglebjerg kirke, torsdag den 4. januar
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2018, kl. 12.00. På foranledning af arkitekt og i anledning af forestående
kalkning af kirken
Formanden orienterede om indholdet af mødet
d.

Referat af evalueringsmøde den 9. november 2017
- Udfærdiget af Næstved kirkegårde
Formanden orienterede om mødet

e.

Samdriftsudvalget
- Udvalgets indstilling til ønsker fra de ansatte
- Referat fra udvalgets møde torsdag den 16. november 2017
Referat vedhæftet
Nete aflønnes for deltagelse i undervisning af minikonfirmander 17 timer
Menighedsrådet vedtog at følge udvalgets indstillinger

f.

Fastsættelse af dato for menighedsmøde
18. marts2018. Gudstjeneste kl. 10.30 med efterfølgende møde i kirken

g.

Tilbud på luftfoto
Menighedsrådet er ikke interesseret i luftfoto
Birgitte giver firmaet besked

h.

Tilbud på teleslynge og højttaler
Tilbud fra Oticon. Dorthe indhenter et tilbud yderligere.

4. Nyt fra udvalg
a.

Præsten
Intet

b.

Kirkeværgerne
- Fuglebjerg
Energibesparende foranstaltning er installeret i alle tre kirker
- Tystrup og Haldagerlille
Gangsti ved Haldagerlille kirke er rettet op

c.

Kontaktperson
Intet

d.

Medarbejderrepræsentanten
Orientering fra Thyge via mail, som Ole læste op

e.

Nyt fra graverne
Intet
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f.

Kirke- og kirkegårdsudvalg
Intet

g.

Præstegårdsudvalg
Flisegang er lagt fra anlægget gennem haven. Synsudsat malerarbejde i præstegården
udføres for tiden

h.

Kirkeblad
Intet

i.

Børne- og ungeudvalg
Intet

j.

Udvalg til diakoni
Intet

k.

Orgeludvalg
Der er søgt i provstiet om de 600.000, som skal bruges til nyt orgel, arkitekt og nedtagning af
det gamle orgel

l.

Kasserer
Orientering om de enkelte konti i Den Lille Bikube
Bevarelse af konti i Den Lille Bikube

5. Eventuelt
a. Punkter til eventuelt
- Takkekort fra Liselotte
- Tak fra Solveig og Ole i anledning af, at de har været medlemmer af
menighedsrådet i 25 år
- Der bestilles to menighedsrådskalendere. Til Otto og Lissi
6. Dato for næste møde
a.

Tirsdag den 9. januar 2018, kl. 18.30
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