
Menighedsrådsmøde for Mern og Øster Egesborg sogne

Torsdagd. 12. august2O2l kl. 19.30 i graverhusetved Øster Egesborg Kirke'

[A{. ,vd' 6,^n t.tt
1. Godkendelseafdagsorden

G.*^"-.X.Z+ og 3Tilgodkendelse:
- 2. kvartalsraPPort 2021 (bilag

sendes med)

Tilgodkendelse:
2. Kirkegårdsvedtægter (fortsættelse

fra sidst, gennemgang fra Pkt. 13 af,

FK)

Forslag 13

Forslag 14

Forslag 15

Forslag 16

Forslag 17

Forslag 18

Forslag 19

Forslag 20

Forslag 21

3. Tilgodkendelse:
Nedlagte gravsteder, Opsummering og

konklusioner fra dagens gennemgang af

kirkegårde i Mern og Øster Egesborg'

hor nedsat et udvolg, der



skal se på hvordan kirkegårdene i Mern og

Øster Egesborg skolse ud i fremtiden. Det

orbejde vil tage år, do der først skal laves

et prajek of en orkitek og det skal
godkendes i provstiet. Vi hdr et okut
problem, dø der er monge nedlagte
gravsteder, som er nødt til at blive
vedligeholdt i et vist omfong.
Forslaget er: OT og AMJ tager ud og ser på

hvilket område der kan forenkles. Vi ser på

det sa m let i nden me nigheds råd s møde

stort kl. 78.00 i Mern.

4. Orientering fremgang projeker
- Mern kirke tag - behandling

borebiller
- Kirkegårdsomlægning
- Finansiering vinduer

Præstegården {bilag)

Orienteri ng fra Aktivitetsudva lget
(Po)

Aktivitetsmøde i dog
Sommerfest 27; august efter
loppemarkdet

6. Bordet rundt
(Kirkeskovudvale)
(Kirkegårdsomlægningsudvatg)

7. Evt.
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J Ånsøgnisg:
Frigivelse af prr:hibenede midler samt brug af kåe midlea"

Navn på menighedsråd:
Mern Øster Egesborg Menighedsråd

Ansøgningen vedtaget på menighedsrådsmøde den: 12. august 2021
(kopi af mødereferat medsendes el. scannes og sendes pr mail med ansøgning)

Beskrivelse:
Kirkekassen har haft en gammel opsparing, der siden 2018 har været øremærket til renovering af vinduer
i præstegården. Saldo pr.31/t2-2O20 i alt t79.763 kr. Arbejdet blev udført i 2020 og den sidste regning på

tømrerarbejder er nu modtaget.

Malerabejde: 76.005
Tømrerarbej der: 225.25L
Samlet udgift: 301.356

Manglende finansiering på i alt 72L.93A,87 efter negative renter for 1. halvår 2021 ønskes brugt at de frie
midler. Der søges samtidig om frigivelse af saldoen på opsparingskontoen på 103.320,38"

De frie midler udgør pr.3tlt2-2020 604.183,31

Dato: lLh' Zozt
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