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Menighedsrådsmpde for Mern og Øster Egesborg sogne

Torsdag d. 9. september 2021 kl. 19.00 i Mern Præstegård, Konflrmandstue

Tilstede: z\t At/VO1)) t trkl n^t
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Dagsorden: Beslutning:

Godkendelse af dagsorden
Godk<'@'T,

Tilgodkendelse:
1. Kirkegårdsvedtægter (fortsættelse

fra sidst, gennemgang fra pkt. 13 af,

FK)

Forslag 13
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Forslag 16

Forslag 17

Forslag 18

Forslag 19

Forslag 20

Forslag 21

Forslag 22

Forslag 23
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2. Crienterir6 kontaktperson (AMJ)

Tavlemøder, mm.
Herunder rengøring i kirken (CZ-ZR)

ØQtl*'t<

r Faal)Pfc
+



Tilgodkendelse:
3. Engs§kke PræstegårdsferP:gTi:-;

@.Egesborg (AMJ) - ForPa6i;ic;

spørger om der kan laves et fælles

Projekt med bYlauget ell'lign'
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Tilgodkendelse:

4- Fremrykning af indkøb af

automatiske flagstængcr ( iK)

5. Opfølgning fra sidst:

- tJndersøgelse til hvod provstiet
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- Hvod er atternativettit l' 
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s.b.ltsering of forslog fro sidste I -møde (FK)

sekretæren? (ZR)

- afsked med KM (??)

- Bliver gravsted outomat!:k!:ci:! I .--

efter 700år (JT?)

- Proces ved "selvPosserens" lf.
:-i:!fihotdelse af gravsteder 
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- Gudstjenesterne kommer ikke i
ovisen, hvorfor ikke? (ZR)

- -cfgtgs på nye præster ,provst og
lokaler (ZR?)

z& t g\ck* qjq'

6. Orientering fremg:.n; ;::;:!*::
m.m
- Mern kirke tag

- Kirkegårdsomlægning

- Finansiering vinduer

- Budget samrådsmøde 8/9 (FK)
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7. Bordet rundt
(Kirkeskovudvalg)

{ Ii:k:;å rdsomlægni ngsudvalg)
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Lukket punkt;
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Zwanita Reinders


