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Menighedsrådsmøde
Torsdag den 15. august 2019 kl. 18:15 i Ebeltoft Sognegård
Fraværende: Maria Sønderby, Emilie Blåberg Westergaard, Karen Sunds,
Andrew Sayers, Juma Nellemann Kruse

Dagsorden

Protokol

A Beslutninger:

A Beslutninger:

1. Gennemgang og godkendelse af
kvartalsrapport for 2. kvartal 2019
v/Grethe Krølner
Bilag: Kvartalsrapport

Kvartalsrapporten er gennemgået og
godkendt.

2. Bemyndigelse til kordegn Linda Kvist
Skytte til at foretage genautorisation.
v/Per Norup Koch
Bilag: Kopi af mail af 5. juli fra it-kontoret

Det besluttes, at regnskabsfører, FLØS
ansvarlig og kordegn Linda Kvist Skytte, på
vegne af menighedsrådet bemyndiges til at
foretage genautorisation af de
personer, som har adgang og rettigheder til
it-systemer, herunder FLØS, dataarkiv m.fl.,
hvor der kan behandles personoplysninger.

3. Drøftelse af svar fra Provst Benedikte
Bock Pedersen på præsternes arbejde i
andre sogne samt evt. beslutning, om der
skal svares herpå.
v/Per Norup Koch
Bilag: Kopi af mail af 16. juli fra provsten

Provst Benedikte Bock Pedersens svar er
blevet drøftet. Det besluttes, at invitere
provsten til et møde i sognegården. En
arbejdsgruppe bestående af Heidi
Bisgaard, Maria Sønderby, Juma
Nellemann Kruse, Per Norup Koch og Peter
Vibe nedsættes til at formulere spørgsmål
til mødet.

B Orienteringer:
4. Nyt fra formanden

Per Norup Koch orienterer om
sygemeldingen fra skolekirkemedarbejderen. Mødet med
menighedsrådet er derfor udsat.
Kirsten Trampedach har været i Dråby kirke
for at registre kalkmalerier. I forbindelse
med restaurering af Dråby kirke arbejdes
med en udvidelse af pulpituret.
Farvekonsulenten foreslår ny farve på
forsiden ved orglet. Tårndøren udvides til
dobbelt størrelse. En konsulent kommer for
at tage stilling til, om bænk-rækkerne må
udskiftes.

5. Nyt fra præsterne

Heidi Bisgaard orienterer om, at der nu er
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fundet en løsning vedr. kørsel med
kirkebilen. Fremover er det Kalø Taxa, der
skal stå for kørslen.
Heidi Bisgaard uddeler materiale vedr.
gudstjenester, nadver, dåb m.m. til brug for
debat i menighedsrådet. På mødet i oktober
vil det blive diskuteret, hvordan det gribes
an.
Heidi Bisgaard orienterer endvidere om, at
stedet tiltrækker folk, der er tidligere har
boet i sognet, til bl.a. dåb og vielser. Der
gives donationer til menighedsplejen i den
forbindelse.
Stor ros til den nye kirkesanger, Jeanette
Bonde.
6. Nyt fra udvalgene

Ronald Pedersen orienterer om helsiden i
Ebeltoft Folketidende med
halvårsprogrammet. Fra september vil der
blive indrykket en helside én gang pr.
måned med månedens aktiviteter m.m.,
som afløser for Det Sker.
Kurt Hansen orienterer om, at der er
modtaget tilbud og materiale vedr.
kørestien ved Ebeltoft Kirke.
Lokalet i kælderen er ved at blive indrettet
med møbler, elklaver m.m.
Der arbejdes på at sætte gang i diverse
småprojekter, der mangler at blive udført i
kirker og sognegård.
Der undersøges mulighed for hjertestarter
ved kirker og sognegård eller en oversigt
over allerede opsatte hjertestartere.
Dan Andersen orienterer om arbejdet med
at få flere 30-45 årige i kirkerne. Der er
kontakt med fem personer i målgruppen.
Peter Vibe orienterer om, at der kommer
invitation til møde den 24/9 kl. 17-19.30
vedr. det kommende menighedsrådsvalg.

C Kirkens liv og vækst:
7. Evt. evaluering af aktiviteter siden sidste
møde.

Grethe Krølner nævner de fine
sommerkoncerter og roser organist
Christoffer Holmriis Steffansen for
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programmet.
Strandgudstjenesten var en dejlig oplevelse
i tørvejr.
D. Eventuelt:

