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Formandens underskrift:

Dagsorden menighedsrådsmøde den 25-2-2020
Fraværende: Bent Knudsen, Pia Bertelsen

Godkendelse af dagsorden

1. Dagens sang:

Livsalige dag, som i håbet vi venter

2. Evaluering af aktiviteter siden

Kyndelmisse gudstjeneste med pandekager. Pandekagerne
rakte lige, der var god tilslutning.
Fastelavns gudtjeneste. Der var mange i kirke, over 50.
Der var mange der gik med over bagefter til
fastelavnsboller.
Minikonfirmandter opstart. Opstart er rykket til uge 11, og
8 uger frem. Slutter sammen med den anden
familiegudstjeneste.
Har haft besøg af TDC mand, endnu en gang. Nettet går
op over loftet, og der er nogle spær der har trykket på
ledningerne, så de blev skiftet, og det virker som det skal
nu.
Har lavet en fastefolder sommen med et par andre præster
omkring fasten. En blanding af information og inspiration.
Den bliver delt ud på søndag.
Konfirmanderne skal til København på fredag. Den
forældre der skulle med, har meldt afbud. Har spurgt om
der er andre der kan, men ingen har meldt sig endnu.
Stiftavisen Fyn hvem ønsker at modtage 2020 prisen er 80
kr. per abonnement? Ellen, Heidi, Per, Bent, John og Pia
fortsætter. Jakob og Jon kommer også på listen.
Menighedsrådvalg vil vi deltage i provstiet annonce( se
DAP) Der er enighed om at deltage i provstiets annonce.

sidst:

3. Præsten:

4. Formanden:

5. Økonomi:

Godkendelse af regnskab for 2019( se bilag på DAP)
Regnskabet for Ryslinge sogns menighedsråd cvr. nr.
22643614 regnskab 2019 afleveret d. 25/2 2020 19.37.
Regnskabet blev godkendt.

6. Kirkeværge:

Opdatering omkring kirketag og udvigelse af præstebolig.
Der er møde med arkitekten onsdag omkring kirketaget.
Det er klar til at blive sendt i udbud sidst på ugen.
Der er stadig ikke kommet noget fra fredningsnævnet
vedr. præsteboligens udvidelse.
Belysning af kirken sættes på dagsordenen til næste møde.
Der er kommet tilbud vedr. materialepladsen. Tilbuddet
drøftes på næste møde.
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7. Kirke- og kirkegårdsudvalg,
Sognegårdsudvalg:

8. Aktiviteter

9. Personale:

Formandens underskrift:
Fastsættelse af perioden for fornyelse af gravsteder. Det
besluttes at fastsætte mindsteperion for forlængelse af
gravsteder til 5 år. Der udarbejdes et tillæg til vedtægterne
på næste menighedsrådsmøde.
Hvordan løses opgaven med gravsteder der ikke er blevet
fornyet. Kirkegårdskonteret undersøger hvor mange
gravsteder der ikke er fornyet, og meddeler dette til
menighedsrådsformanden senest 10 dage før næste
menighedsrådsmøde, samt påbegynde at rette henvendelse
til gravstedsindehaverne.
Hvor skal sogneudflugt gå hen,hvad vil vi gerne se(måske
en kirke med et nyt lyd og billed anlæg) og hvem
arrangere? Dato for udflugten bliver d. 5. september 2020.
Der nedsættes et udvalg bestående af Ellen, Heidi og
Jakob.
Tørreskab uden aftræk er meget dyre ca.13000 kr.Hvis
tørreskab instaleres i graver garage, kan aftræk etableres
for ca 2000 kr. plus skab se tilbud fra januarmøde.
Det besluttets at installere tørreskab med aftærk i graver
garagen.

10. Godkendelse af referatet
11. Eventuelt
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