Referat af menighedsrådsmøde den 8. august

Tilstede: Verner, Flemming, Rolf, Bente, Anne Marie og Mai-Britt fraværende Dorthe: Referent Åse Hassel
Der skal købes et nyt Dannebrogsflag og det gør Else
Rolf følger op på varmtvandsbeholderen og et nyt toilet til gæstetoilettet i graverbygningen.
Teknisk forvaltning på kommune kontaktes for at finde ud af hvordan kirkens egetræer kan undgå at blive
generet af asketræerne. Asketræerne hører under kommunen.
Rolf undersøger om et urnegravsted kan reserveres eller om der skal betale for vedligehold. Samt om de
har nogle vedtægter, når han ringer til Rise kirke.
Terrasse hos Mai-Britt bagved konfirmandstuen, til dette laver Else et udkast til inde næste møde.
Vandgranen kan blive fjernet samtidigt med at kirken bliver kalket, da der er en lift her alligevel.
Vi skal have lavet en vedtægt om, at det ikke er tilladt at åbne kisterne i kirken men kun i kapellet. Rolf
undersøger om der findes vedtægter i Rise kirke.
Konfirmandundervisningen bliver fremadrettet på nogle onsdage fra kl. 9.00 til kl. 14.00. I stedet for Ikoner,
så kommer der en og laver stomp med konfirmanderne, som de så laver en koncert om aften. Mai-Britt har
endvidere købt nogle rør, som også kan spilles på.
Mai-Britt har endvidere lavet et konfirmand event, hvor der kommer nogle fra Norge, som hedder Ten Sing
Norway, som vil lave en event med sang. De kommer den 5. november fra kl. 19.00 til kl. 20.30.
Mai-Britt har ferie i september i uge 39.
Rolf vil lave et udkast til en standard skrivelse om misligholdte gravsteder, som kan sendes ud i stedet for at
han skal ringe til folk.
Der har været forsøgt indbrud i graverhuset, der blev kun ødelagt et vindue fordi alarmen gik. Else sørger
for, at der kommer et nyt vindue i graverhuset. Vi følger op på dette på næste møde.
Mandag den 26. august kl. 14.00 kommer ham som skal se på kirketårnet.
Der skal være styr på døren i præstegården og i kirken inde der skal males.
Når vi har liften så skal der sættes en rytter op på præstegårdens tag.
Flemming og Rolf ser på diget sammen med Hans Lund, Rødding. Det er aftalt at man starter med det mest
nødvendige og så skal det udbedres over en årrække, for at økonomien kan følge med. Det er vigtigt at det
er de samme personer, som laver diget.
Rolf spørger Else om hvem der kontakter maleren Niels A Nielsen, for at få malet vinduerne i kirke.
Flemming kontakter Allan Lund angående kloakering og en rottespærre i præstegården. Endvidere
kontakter han Olaf Hegn, om at få lavet udluftningen/genvækst på præstegårdens badeværelset.
Til budgetsamråd den 27. august taler Mai-Britt om konfirmandundervisningen, Bente om vores
traditionsrige arrangementer og Anne Marie taler om økonomien.

Fleming repræsenterer Varnæs menighedsråd til indvielsen af det muslimske afsnit på Aabenraas kirkegård.
Sommerfesten Rolf og Flemming sørger for borde og stole. Sundeved sørger for salat og kartoffelsalat. VBIF
står for salg af øl og vand. Kaffen sørger Sten Kruse for.
Sogneudflugten den 4. september går til Tirpitz, der er kaffe på Gram slot om eftermiddagen. Mai-Britt og
Anne-Marie deltager.
Adventsmøde er aftalt med skolen, kaffen er kl. 14.00 til kl. 16.00. Mai-Britt spørger om Anne Mette vil
komme med børnekirkekoret.
Åse og Johnny er i gang med at lave informationshæftet om Varnæs kirke.
Næste møde er den 11. september, Verner deltager ikke denne dag.

