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As-Klakring-Juelsminde Menighedsråd

Dato: 3-01-2019 17.00-18.30

Møde nr. 1-2019

i Kirkebakkehuset, ”Kvisten” Afbud:
Dokumenter til sager på mødet kan ses
hos formanden efter tlf. henvendelse.

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden.

Ad 1 Godkendt

2. Fremlæggelse af APV 2018
v/ Olav Tornøe (Bilag til
medl.)

Ad 2 APV – gennemgået og taget til efterretning.

3. Indstilling til Distriktsforeningen af delegeret til årsmøde
2019 i Landsforeningen af
Menighedsrådsmedlemmer.

Ad 3 Menighedsrådet indstiller Birgith Kruuse.

4. Beslutning om opmåling og
målepunktmarkering i nyt
område af skovkirkegården.

Ad 4 Der tages kontakt til et landinspektørfirma, som skal
give overslag over, hvad det koster at få opmålt
skovkirkegården, så udgift kan komme med på liste over
synsarbejder.

5. Er lydforholdene i Juelsminde
kirke ok efter nyindstillinAd 5 Lydforholdene er blevet bedre.
gen?
6. Tilbud og beskrivelse vedr.
Ad 6 Under forudsætning af at der indføres i tilbuddet at det
gelænder i Juelsminde Kirke. er inkl. udvendige gelændere, accepteres tilbuddet.
(Bilag til medlemmerne)
7. Indstilling vedr. anskaffelse af Ad 7 Det vedtages at opgradere hjemmesiden og få tilføjet
kirkekalender og opgradering kirkekalenderen.
af hjemmesiden. (Bilag til
medlemmerne)
8. Drøftelse af annoncedesign
og økonomi, herunder evt.
design af nyt logo.
(Bilag til medlemmerne)

Ad 8 Annonce uden logo, og der skal forhandles med
avisen vedr. rabat.

9. Evt. ændring til regulerbar
tavle- og projektorhøjde i
salen, Kirkebakkehuset.

Ad 9. Det skal undersøges, hvad det koster med regulerbar
tavle og projektor på skinne.

10. Evaluering af arrangementer
a) Foredr. L. Bratland 28-11
b) Fernisering 2-12
c) Morgensang 4-12 As
d) Fællesspisning 5-12
e) Julekoncert 9-12 16 &19
f) Morgensang Klakr.11-12
g) Syng Jul m frokost 16-12
h) Nytårsgudstjeneste 31-12

Ad 10
a Meget velbesøgt godt arrangement
b Gik godt, godt når kunstneren selv byder ind
c Godt besøgt,
d Velbesøgt
e Velbesøgt
f Godt besøgt
g Godt arrangement, det højnede med indslag fra
præsterne
h Godt besøgt

11. Aftaler nye arrangementer:
a) Koret Unoderne 8-01
b) Konfirm forældremøde 15-01
c) Konfirm forældremøde 16-01

Ad 11
a det er koret fra Præsthøjgaard, der kommer.
b Er aftalt
c Er aftalt
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d) Filmaften 22-01
e) Fortællereftermiddag 5-02

d aftaler på plads
e aftaler på plads

12. Meddelelser fra formand,
kontaktperson og udvalg.
a) Forslag om køb af flere eks
af ”100 salmer”
b) Lyddæmpning i ”kvisten”
c) Sekretærstilling opslået.

Ad 12
a Det kirkesangerens opgave at flytte ”de små” salmebøger,
hvis der er behov for det.
b Lyddæmpende plader påsat loftet. Det vurderes, om der
skal ny lyddæmpende filt på stolene på Kvisten.
c Der er kommet en del ansøgninger.

13. Eventuelt

Ad 13 -

Juelsminde, den 3-01-2019

underskrifter

