Referat fra Dagsorden på Menighedsrådsmødet d. 9.8.18.

Tilstede: Alle undtagen Simon Stubkjær.

Ad. 1.
Referatet fra sidst godkendt.
Ad 2.
Kvartalsrapport udsættes indtil Simon dukker op.

Ad. 3.
Tirsdagsklub. Drøftes igen ved næste møde.

Ad. 4.
Lyd i Kirken.
Der har været besøg af en lydmand fra Esbjerg. ( nærmere et bekendtskab fra Esbjerg Musikhus. ).
Konklusion:
. Der kræves nye headset,s for at optimere lyden.
. Det anbefales at vi anskaffer os en ny mixer ( peis overkommelig ).
. Foreslag om, at vi udarbejder et kort over hvor i Kirken den bedste lyd er.
. Anslået pris kr. ca. 4000,00.
Punktet tages op på næste møde hvor tilbud på på anskaffelse vil foreligge.

Ad 5.
Punktet bevares til efterfølgende møde.
Ad. 6.
Reformations Jubilæum.

Vi skal længere hen for dybere og mere detaillerede drøftelser. Punktet tages op ved Mødet d. 20.9.18.

Ad. 7.
Høstmarkedsudvalget.
Udvalget holder møde d. 29.9.18. kl. 14:00.
Vi mangler folk til at hjælpe med at stille op til d. 29.9.18…. borde, stole osv.
Der kommer en liste desangående.

Ad. 8.
DR i Kirken er ændret fra d. 17.8.17 til d. 21.9.18.
Grethe holder os orienteret.
Ad. 9.
Udvalgene.
. Økonomiudvalget.
Intet nyt.
. Kirkeudvalget.
Vedr. toilet tilbygning har vi beset lokaliteterne med arkitekterne og aftalen er nu at vi hører fra dem i
august måned i år. Derefter forelægges, før yderligere foretages, udkastet for hele Menighedsrådet.
. Præstegårdsudvalget.
Præstegården er efter planen færdigrenoveret midt i november.
Konfirmandsstuen står færdig først i Januar 2019.
..der udarbejdes i forbindelse med konfirmandsstuen om kapacitetsudvidelse fra 50 personer, til 70
personer.
Aktivitetsudvalget.
Den 22.august starter Tirsdagsklubben op igen.

Kirkegårdsudvalget.

Der arbejdes på en alternativ parkeringsmulighed.

Koncertudvalget.
” Det kører”. Godt besøgt. Næste koncert er d. 23.8.17.

Sognegård.
Drøftes senere og igen efter behov.

Evt.
Benjamin har forældreorlov fra d. d. og 3 mdr. fra.
Personale.
Der er travlt, meget travlt med at finde organister under Benjamins fravær.
Vedr. Caminaskoret fra Esbjerg på forespørgsel om afholdelse af koncert i december 2018. må vi desværre
takke nej. Vi er noget booket op denne måned.
Appendix.
Simon ankommer til dette møde og gennemgår kort Kvartalsrapporten. Der er efterfølgende rig mulighed
for at drøfte denne igen.

Ref.
Ivan.

