
Menighedsrådsm6de for Mern og Øster Egesborg sogne

Torsdag d. 10. juni 2021 kl. 19.00 i Konfirmandstuen i Mern Præstegård
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gr<t. : lJilkdu tU 1ds+.7. Godkendelse af dagsorden

Tilgodkendelse:
2. Vedr. Budget20z2

- Ekstra anlægsønske:
Efter ProvstesYn blev vi enige

om ot vi sØl€r om ekstra

bevilling i budget 2022 til
kalkning of tårnet i Øster
Egesborg. Dette eftersendes til
Provstiet

Se bilog med vedtægter 2079 og 2020,

somt bilog med forskelle.
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3. Tilgodkendelse:
Ki rkegårdsvedtægter (gennemgang af FK)

Se bilog med vedtægter 2079 og 2020,

samt bilog med forskelle.
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4. Opfølgning fra sidst
- ProvstesYn

- Korrespondanceomkring
lokaler til vikarPræst,

fremtidige fællesPræst mm'

- Pasning kirkegårde

5. Orientering fremgang projekter



rvf"tn firte tae (FK) behandling

Forslag til møde med BiskoPPen d'

1. juli, hvem deltager? Hvad skal vi

have ud af mødet?
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Tilgodkendelse: ,

7. Nedlagte gravsteder'

(AMJ og OT uddYber)

Menighedsrådet hor nedsat et udvalg' der

skatie på hvordan kikegårdene i Mern-og

øitq igrtøorg skol se ud i fremtiden' Det

Ziø"iai uit taie år, do der først skol loves

"n 
piPt, of en orkitekt og det skol

gia*ånaet i provstiet' vi hor et,okut

iroblem, do der er monge nedlogte
'grovsteder, 

som er nødt til ot blive

iedligeholdt i et vist omfong'

Forsloget er:

-Åt i**n"nene fra de nedlogt gravsteder

nirri, a" der ei bevoringsværdige skal
'gr*^"r, 

og de andre heltvæk'

I et a" nedlogte gravsteder enten lægges

ud Åed græi eller pei:rlesten' så det bliver,

i"nri, å hode og kræfterne bruges på de

gravsteder der er oktive'

lorstoget står ikke i veien for en senere

helhedsPlon for kirkegårdene'

8. Orientering kontaktperson (AMJ)
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\"e"1 pi,.* (-Ø,q oso"øi9. Orientering fra Aktivitetsudvalget

(Po)

10. Bordet rundt+
(Kirkeskovudvalg)

irirtegårasom lægni ngsudvalg)

Hvad skalvi have oPmærksomhed

på isommermånederne?



LL. Evt.ltil næste mØde

Næste mdde: 12. august k1.19.00

Lukket punkt

Underskrifter:
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Flemming KnudsenOle Thorcen
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Pia Olsen

Alex M. Knudsen

Zwanita Reinders


