soBne
Beslutningsprotokolfor menighedsrådsmøde for Mern og Øster Egesborg
Torsdag d.8. april zOZLkl.19.00 i Mern Kirke
PO, AJ, JJ, OT, AK, FK, ZR

1. Godkendelseafdagsorden

Enstemmigt godkendt.

2.

ff

Opfølgning fra sidst:

-

Varmebidrag Præsten/
gaskontrakt (ZR)

efter Pkt.2

ringer tit Gregers vedr. regning på
dørelvinduer.
Forskel mellem faktisk udgift og opkrævet aconto
er minimal, derfor fortsættes der uændret.

Vi afventer svar fra men ighedsrådsforen
Opsigelse af gravsted før

Asfalt reparation, Mern

Tilbud på 10.000,- +moms
Opgave antages, betales på driftsbudget.
Enstemmigt vedtaget.

Klipning af hæk, Mern

3.

Orienteringfremgang
projekter

@ster Egesborg sakristi
(FK) (Bilae)

4.

Til drøftelse med svar til
Biskoppen:
Forslag om ny Provsteembede i
Langebæk Præstegård - samlet
pastorat Mern-Ø. Egesborg-StensbyKalvehave (bilae)

5.

in

Udsættes til næste møde.

Automatiskeflagstænger
(FK),

gen'

lkke afklaret.
udsættes til næste møde.

Afuenterfra fra stift.
udsættes til næste møde.

Ståitiistrft godkendes og sendes til stift (zR)
ZR og AK orienterede om sagen.
Menighedsrådet har drøftet sagen, ZR forfatter
svarskrivelse til biskop, som rundsendes til MR
inden afsendelse..

@2anlægsbudgettil

2 stk. anlæg, med opsætning inden påske2A22'

(Bilag)
Enstemmigt vedtaget.

6.

Kirkegårdsvedtægter (FK),

punkter torUeredes af alle og behandles
kortfattet på næste møde.
FK fremsender begge versioner af vedtægter'
27 punkter til beslutning.

7.

8.

(AMJ)

Graverbetjening juleaften og ved konfirmation
varetages som udgangspunkt af Henrik i ØE og
Bjarne iMern.
Enstemmigt vedtaget.

Orientering fra
Aktivitetsudvalget (PO)

Jeppe Søe;28110 kl. 19-21 iMern Ke.
3.750,00kr

Bordet rundt

- Provstesyn Fredag d. 28. maj fra kl. 9-@
Deltagere;ZR, PO, AK, JJ, OT, Henrik, Bjarne

Orientering kontaktPerson

PO sørger for frokost til 10 Pers.
- Menighedsrådet beslutter enstemmigt at Heidi
Lukke Larsen som regnskabsfører skal have
adgang til samtlige menighedsrådets konti,
herunder konto vedr. CVR nr. 1167 16
Flagstrygning 30/4 varetages af AK
Flagstrygning 13/5 varetages af ZR
Flagstrygning23l5 varetages af AK
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10. Evt.

11. Næste møde

20. mai kl. 19:00 iMern Præstegård

Underskrifter:

?o dser
Pia Olsen

Alex M. Knudsen

