Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Onsdag den 28. marts kl. 19.00 på Søvej 31

Afbud: K.K. (Tage kommer lidt senere)
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Bemærkninger til dagsordenen (Sekretær: Karen)
- ingen
Opfølgning på tidligere beslutninger (herunder rep. af sideskib)
- bøjle til handicapskilt er bestilt, men ikke kommet endnu
- Marianne har rykket for trykprøvnings-dokumentet
- Vedr. rep. Af sideskibet; der er indkommet nyt overslag på 650.000. De
første 500.000 er der dækning for, de resterende forslås optaget som lån
i 5% midlerne.
- Vedr. nedfald fra kirketårnet, så repareres det så snart der ikke er risiko
for nattefrost.
- Marianne forsøger fortfarende at afhænde vores epitafium som er
opmagasineret i kapellet
Ny procedure vedrørende indkøb. (bilag 1)
- Beløbsgrænsen til de enkelte indkøb vurderes ud fra -17 regnskabet og
påføres på april-mødet
Gennemgang af vedtægt for kontaktperson (bilag 2)
- Vedtægten godkendt som forelagt
Gennemgang af vedtægt for sognegårdsudvalget (bilag 3)
- Vedtægten godkendt som forelagt
sognegårdsudvalget ønsker sig en vedligeholdelsesplan
Prioritering af arbejder/projekter ud fra bl.a. synsrapporten. (bilag 4)
- Kapel: Det prioriteres at:
skifertaget algebehandles, gerne regelmæssigt,
murerarbejde i loftet i kølerummet, revne v. dør samt 3 knækkede fliser
– ordnes i forbindelse med murerarbejde i kirken.
- Kirken: Det prioriteres at:
tårnet gennemgås og vandskaden v. trappetårnet repareres straks.
De ovennævnte arbejder sættes i gang, og efter færdiggørelsen af dem
prioriteres resten af ønskerne fra synsrapporten.
Drøftelse af punkter fra Midtfyns Provsti. (bilag 5)
- Ringe menighedsråd tilslutter sig provstiudvalgets forslag om fuldt
tilskud til gravkastning for folkekirkemedlemmer
- Ringe menighedsråd tilslutter sig forslaget om at sætte yderligere penge
af til musikskolens dagpleje-sang
- Ringe menighedsråd tilslutter sig et fortsat samarbejde med
provstiudvalget om stillings-normeringen ved nyansættelser
Orienteringssager
- Fra sognegårdsudvalget: kroge til toiletdørene indkøbes
Eventuelt
-

Side:

Marianne præsenterede LED lys til kirken, som menighedsrådet ikke
umiddelbart er klar til, men det undersøges nærmere
Formandens
initialer:

-

Ingrid inviterer til reception for Henrik fredag d. 6/4 kl. 12-15 i
sognegården
Henrik og Marianne har sølvbryllup 11/4, alle er velkomne til
morgensang på adressen kl. 6.30
Karen inviterer til åbent hus mandag 9/4 kl. 14-17
Søren informerede om punkteret termorude i sognegården, samt om
forsikringens selvrisiko.

Underskrift:

Side:

………………………….
Marianne Rasmussen

…………………………..
Hans La Cour

………………………….
Lis Kirkeby Eskildsen

……………………………
Aage Mogensen

………………………….
Ingrid Kaagh

…………………………..
K.K. Jensen

…………………………..
Ove Nielsen

…………………………….
Vagn Aage Hansen

……………………..........
Tage Bebe Knudsen

…………………………..
Søren Skyggelund

…………………………..
Karen Blauenfeldt Dam

…………………………..
Lene Kjær Andersen

…………………………..
Steen Jensen

Formandens
initialer:

