Ruds Vedby Menighedsråd
Rudsgade 15 C
4291 Ruds Vedby
Dagsorden

Dato:

Blad nr. 395

Den 14. august 2018
I Gamst Minde
Kl. 19.00

Formandens initialer:

ABS

Beslutning

Medlemmer, og ansat : Marianne Agerholm Fraværende: Pia Sterregård, Carsten
(MA), Asger Bang Sørensen (ABS), Ruth
Simonsen.
Jensen (RJ), Pia Sterregård (PS), Pia Rona
Ankersen (PA), Bent Thygesen (BT),Carsten
B. Simonsen (CS), Vagn Egekjær (VE)
Referent Marianne Agerholm

1. Formanden byder velkommen

1)Formanden bød velkommen

2. Opflg. referat 394

2)Ingen bemærkninger

3. Indkommen post.

3) Tilbud om fotografering af kirken – vi

4. Fremlæggelse af 2 kvartals regnskab takker pænt nej tak. Budgetsamråd den 30.
5. Opflg. På Hjemmesiden
6. Omdeling af brochure

august 2018. Marianne Agerholm deltager
4) 2.kvt. regnskab gennemgået og taget til
efterretning.

7. Spis sammen – kontaktperson
8. Vikarpræst-kontaktoplysninger
9. Status aktivitetsudvalget
10. Orientering ved:







Sognepræsten
Formanden
Kirkeværgen
Kontaktpersonen
Andre fra MR
Regnskabsføre

5) Hjemmesiden drøftet med webmaster –MR
ønsker endnu mere brugervenlig hjemmeside
– der arbejdes videre med dette.
6) Kim kontakter Carsten vedrørende
nyhedsbrevet – det sidste skal ud i uge 43.
Det Pia har foreslået Carsten er godkendt. Vi
glæder os til samarbejdet med Garden. Den
rest som ikke omdeles – en 100 stk. skal
leveres til Vagn Egekjær som lægger dem i
kirke/sognegård. Sidste nyhedsbrev 2018 uge
43. Følgende uger foreslås 2019 - Uge 4 –

11. Eventuelt

uge 14- uge 32 – uge 46.
7) Spis sammen lægges på facebook – Ruds
Vedby Borgere. Vi må så finde en i egne
rækker til at tælle tilmeldte og give besked
videre til køkkenet senest 2 dage før.

Næste møde den 11. september 2018
8) kontaktoplysninger om vikarpræst
offentliggøres den 30. august 2018.

Ansv.

9) Aktivitetsliste gennemgået og ajourført
10) På vegne af menighedsrådet ansøger
sognepræsten biskoppen om tilladelse til at
aflyse gudstjeneste den 30. december 2018.
23. december 2018 afholdes familie-og
børnegudstjeneste på højmessens plads.
Kirkeværge: Stor ros til kirkeværgen med
benarbejde omkring handicapparkering ved
kirken. Kirkeværge retter på vegne af
menighedsrådet henvendelse til Borgspillet
omkring meget mangelfuld rengøring af
sognegårdens køkken efter lån af dette i
forbindelse med årets borgspil. Der skal
strammes op.
I selve sognegården hænger præsten opslag
op omkring, hvordan bordopstillingen skal
være i konfirm
andsæsonen – august til og med april. Der er
ikke konfirmander i januar.
Der er udtryk ønske om en rindende kilde –
tænkested på kirkegården – dette arbejder
kirkeværgen videre med.
Ingen øvrige orienteringer.
11) Intet under eventuelt.

Pkt. til dagsorden den 11. september skal
fremsendes senest den 3. september
2018

Ruds Vedby, den 14. august 2018, underskrifter:

