Referat fra menighedsrådsmøde torsdag 11. april 2019 kl.1900.

1: Godkendelse af dagsordenen
- Godkendt
2: Godkendelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde
- Godkendt
3: Siden sidst – bordet rundt
- Arrangementet i går gik fint
4: Nyt fra kontaktpersonen
- Systematisk arbejdsmiljø
- Øjenskyl det skal sættes op – det ordner Erik
- Skilte skal sættes op
- Medarbejdermøde d. 24. april
- Der skal sættes en hane på ude i hjørnet udenfor præstegården – Erik kontakter en der kan
ordne det.
- Alger på fliser
- Vi skal finde en bedre løsning vedr. ny sten til Lapidariet.
- Jane skal bruge vedtægter samt folder til kirkegården, så det kan komme på hjemmesiden.
- Ejsingsogn.dk skal slettes så vi undgår forvirring vedr. hjemmeside.
- Ringning om mandagen – der skal skrives en tekst til hjemmeside og Facebook, så vi kan
søge efter flere frivillige til vores Klokkelaug. Flemming skriver en tekst og sender til Jane
5: Nyt fra kassereren
- Indestående: 327.579,74kr
- Regnskabet 2018 er afleveret og det har fået stempel:
Ejsing Sogns Menighedsråd, CVR-nr.68864259, Regnskab 2018, Afleveret d. 20-03-2019
15:03
- Erik kontakter klokkekonsulenten, så vi kan få en pris.
- Foreløbig driftsramme 2020 gennemgået
- Allan finder frem til kørselsindberetningsseddel vedr. organistafløser
- Påskelam, Allan undersøger om vi kan flytte spisning ned til forsamlingshuset og bestiller
mad til 80, Erik, Flemming, Jette og Gina sørger for at gøre klar kl. 10.00 i Forsamlingshuset.
6: Nyt fra sognepræsten:
- Vedr. kørsel til ”Himmelske dage”, papirer der skal udfyldes sendes til Flemming, som
sørger for at udfylde og sende til Provstiet.

-

Gina indkøber sangbøger til evt. Taizé gudstjenester – der indkøbes til organist, kirkesanger
samt præst.
23. juni – Sct. Hans, bliver aflyst i kirken og der henvises til skovlegepladsen, hvor præsten
holder båltale.
Børnehaven kommer på besøg i morgen – der indkøbes små påskeæg til børnene.
Kørsel af konfirmander d. 1. maj samt d. 8. maj – Flemming kører.

7: Nyt fra graver og medarbejderrepræsentant
- Lapidariet
- Er der mulighed for at få en tønde til Benzin – det skal undersøges. Der skal investeres i nye
benzindunke.
8: Nyt fra kirke – og præstegårdsudvalg samt kirkeværgen.
- Kalkning af kirken kommer til at koste 20.900 kr. plus moms – så vi venter.
- Robotplæneklipper. Erik har undersøgt, hvor længe et batteri kan holde og det er ca. 12 år.
- Rottefænger kontaktes
9: Kommende arrangementer/praktiske opgaveløsninger mm.
- Sogneudflugt
- 20. juni sogneudflugt – Vedersø kirke og præstegård.
- Hvem kan sidde i Landtingkapellet og modtage telegrammer som skal lægges i poserne –
Det kan Flemming.
- Flemming skriver telegrammer til konfirmanderne som skal skrives på menighedsrådets
vegne.
10: Eventuelt
- Allan aftaler et budgetmøde
- Arrangementer – vi skal hjælpe hinanden bedre.
- Vedr. feriedækning af rengøring i konfirmandstuen.
11: Mødet slut kl.

