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Menighedsrådsmøde
Torsdag den 6. juni 2019 kl. 18:15 i Ebeltoft Sognegård
Fraværende: Juma Nelleman Kruse, Emilie Blåberg Westergaard

Dagsorden

Protokol

A Beslutninger:

A Beslutninger:

1. Gennemgang og godkendelse af
ombygningsforslag for præsteboligen
Grønningen 11 samt budget herfor
v/ Max Jørgensen arkitekt m.a.a.

Ombygningsforslaget er gennemgået og
godkendt.

2. Gennemgang og godkendelse af udkast til Det foreløbige budget 2020 er gennemgået
foreløbigt budget for 2020
og godkendt med stemplet:
Budget afleveret
v/ Grethe Krølner
Bilag: Foreløbigt budget
Årsbudget 2020 er blevet afleveret til
provstiet

Budgettet er blevet påført tidsstemplet:
06-06-2019 19:37

3. Godkendelse af udviklingsplaner for vores
fire kirkegårde
v/ Niels Jørgen Petersen
Bilag: Er lagt i jeres bakker på Kirkekontoret

Udviklingsplanerne er godkendt.

4. Nedsættelse af et lille hurtigt arbejdende
udvalg til hvervning af 30-45 årige
v/ Dan Andersen
Bilag: Kort beskrivelse af projektet

Det besluttes at nedsætte et hurtigt
arbejdende udvalg bestående af Dan
Andersen og Maria Sønderby samt person
udenfor menighedsrådet.

B Orienteringer:
5. Nyt fra formanden

Per Norup Koch orienterer om, at
personaleudvalget har planlagt en studietur
for medarbejderne onsdag den 21. august.

6. Nyt fra præsterne

Heidi Bisgaard orienterer om, at præsterne
har besøgt skolen og den faglige leder på
udskolingen. Der blev talt om konfirmandog juniorkonfirmand undervisning samt om
samarbejdet med den kommende
børnekorleder.
Det planlægges at invitere børn til
teaterforestilling om påsken.
Glasmuseet er besøgt for at sætte et
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samarbejde i gang. Der er aftalt et årligt
møde for at planlægge nye aktiviteter. Der
er flere foreninger, som har vist interesse
for et samarbejde med kirken.
Der har været afholdt møde vedr. mulighed
for en juleaften for ensomme.
Heidi Bisgaard og Maria Sønderby skal stå
for konfirmandundervisning af elever på
Rønde Privatskole efter sommerferien.
Maria Sønderby orienterer om, at hun har
besøgt Borgerforeningen i Dråby ved deres
generalforsamling. Her blev der bl.a. talt om
frivillige ved den årlige fastelavnsgudstjeneste. Parkering af busser ved
kirken generer trafikken og borgere i byen.
7. Nyt fra udvalgene

Kurt Hansen orienterer om, at stenene ved
trappen stadig ikke passer sammen.
Der er modtaget en principgodkendelse
vedr. restaureringen af Dråby Kirke.
Peter Vibe orienterer om, at vores nye
børnekorleder/kirkesanger allerede nu vil
gå i gang med at forberede materiale til
bl.a. skolen. Hun har også idéer til
indretning af øvelokalet.
Andrew Sayers orienterer om sin deltagelse
ved Himmelske Dage, som var fyldt med
gode indtryk og inspiration. Andrew Sayers
vil efter sommerferien orientere mere
herom samt om et muligt samarbejde med
ungdomsskolen.
Andrew Sayers har også deltaget i mødet
By i Udvikling.

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

Maria Sønderby fortæller om Kristi
Himmelfart gudstjenesten ved Ebeltoft
Gårdbryggeri, som var med deltagelse af
ca. 100-120 personer.
Ronald Pedersen fortæller om, at han også
deltog i Himmelske Dage ved DSUKs
arrangement.
Heidi Bisgaard var i Hvilsager/Lime Kr.
Himmelfartsdag, hvor deltagelsen var knap
så stor som på Gårdbryggeriet.
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D. Eventuelt:

Grundlovskoncerten i Ebeltoft kirke i går var
rigtig god og med mange deltagere.
Per Norup Koch orienterer om, at han i
forbindelse med flytning p.t. ikke har
internetforbindelse.
Heidi Bisgaard fortæller, at De Grå
Klimaambassadører har henvendt sig for at
høre, om stedet her er interesseret i et
besøg.

