
Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. september 2010 kl. 19.00 i konfirmandstuen 
 
Afbud Anne Marie Laier 
Nr. Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af dagsordenen   

 
 

 

2. Orientering / økonomi 
Sprøjtning af klokketårn. 
Provstiets budgetmøde d. 24. august 2010. 
 
Alle sætter penge af til fremtidige 
projekter – nogle meget langt frem. Vi 
beslutter derfor at få noteret at vi inden for 
en overskuelig årrække nok skal bruge 
ekstra midler til renovering af kirkegård, 
belysning i kirken og renovering af 
præstegården. 
 

 

3. Opsamling fra sidste eller tidligere møder: 
Maling af toiletdør og vinduer i 
graverbolig, døre og port i graverhus og 
dør til konfirmandstue. Johnny har rykket. 
Malet? 
 

 

4. Orientering fra præsten 
Alterdug – status på bestilling - levering - 
vedligehold 
Ny beplantning / rododendronbede på 
kirkegården 
Generel orientering/nyt fra sogn og 
nabosogne – deltidsansættelse i sognet 60 
% 
 

 

5. Orientering fra formanden 
1. Opfølgning på personalesituation 
2. Anne Markussen/gravminder  
Har lovet at materialet kommer inden 
udgangen af september 
3. Børneattest 
4. Plejeplan/kirkegården. Det 

nedsatte udvalg (Erling, 
Flemming, Johnny, Kirsten – 
Anne Marie på sidelinjen) skal 
aftale en dato til 1. møde.  

5. Korstævne d. 9. oktober kl. 15.30, 
Christianskirken, Sønderborg – 

 



hvem vil med til koncerten? 
6. Procedurer ved tyveri og hærværk 

– mobilnumre 
7. Sprøjtning af klokketårn / Rentokil 
8. Ansøgning om støtte – 

Højskoleforeningen 
9. Tur til Løgumkloster d. 2. oktober 

– endelig tilmelding 
 

6, Orientering fra kirkeværgen 
Affaldsstativer 
Plænebegravelser i forhold til de ukendtes 
grav 
 

 

7. Opfølgning på beslutninger fra 
kirkegårdsudvalgsmødet d. 5. maj 2010 
Er vi færdige?? 
 

 

8. Evaluering – lægmandslæsning. Evt. 
yderligere tiltag? 
 

 

9. Fornyelse af krigergravstedet/Flemming 
 

 

10 Kirkelige handlinger eller andet, der 
kræver menighedsrådets medvirken: 

1. Torsdag d. 28. oktober kl. 17.00 – 
Børne- og familiegudstjeneste. 
Planlægning (udvalg Bente, Povl, 
Heidi – spørge: Winnie, Jørgen og 
Pernille) 

2. Fællesgudstjeneste d. 31. oktober i 
Felsted Kirke – frokost på 
Stubbæk forsamlingshus, foredrag 
v. Biskop Arendt. 

 

 

11. Evt. 
 

Næste mødedato: torsdag d. 14. oktober 

 
Evt. afbud til Kirsten, tlf. 7445 8984 – eller mail krogkirsten@hotmail.com 
 


