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Menighedsrådsmøde
Torsdag den 11. april 2019 kl. 18:15 i Ebeltoft Sognegård
Fraværende: Mogens Fokdal, Emilie Blåberg Westergaard, Kamma Povlsen

Dagsorden

Protokol

A Beslutninger:

A Beslutninger:

1. Godkendelse af indkøb og montering af
ekstra højtalere i Dråby og Ebeltoft
kirker.
v/Hans Berg

Indkøb og montering af ekstra højtalere er
godkendt.

2. Gennemgang og godkendelse af
aktivitetsudvalgets forslag til program for
efterår 2019 – forår 2020.
v/Heidi Bisgaard

Programmet er gennemgået og godkendt.
Det er ligeledes godkendt, at der tages
entré ved passions-koncerten i marts 2020.

B Orienteringer:
3. Nyt fra formanden

Per Norup Koch overbringer Emilie Blåberg
Westergaards tak for bryllupsgaven.
Der har været indbrud i sognegården den 3.
april. Tyveriet er anmeldt til politi og
forsikring. Husk at sørge for, at døren er
lukket helt i.
Lone Sørensen er ny medarbejder på
kirkegården. Hun tiltræder den 15. april.
Der er bestilt en ny præstetavle, så
navnene kan blive opdateret.
Provstiudvalget er ansøgt om at
realitetsbehandle menighedsrådets
ansøgning om restaurering af Dråby kirke.
Korrespondancen med den tidligere
børnekorleder er nu afsluttet.

4. Nyt fra præsterne

Maria Sønderby orienterer om en rigtig god
udflugt til Viborg med konfirmanderne i dag.
Der er mange, der gerne vil samarbejde
med kirken, bl.a. Ree Park, Glasmuseet og
Maltfabrikken.

5. Nyt fra udvalgene

Kurt Hansen orienterer om, at der er et
projekt for restaurering af præsteboligen
Grønningen undervejs. Projektet forventes
forelagt menighedsrådet på næste møde.
Trappen ved Ebeltoft kirke er under
færdiggørelse.
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Arkitekten har udarbejdet projekt med
kørevejen rundt om Ebeltoft kirke. Projektet
forventes forelagt menighedsrådet på
næste møde.
Fjernvarmeanlægget og opgravning af
olietanken ved Dråby kirke er helt
færdiggjort.
Ronald Pedersen orienterer om, at der fra
august indrykkes helsidesannonce i Ebeltoft
Folketidende med årets program. Derefter
indrykkes en helside én gang pr. måned.
Der printes ligeledes et program til at ligge i
kirkerne.
Kurt Hansen stopper som webmaster om et
års tid.
Dan Andersen orienterer om folderen vedr.
introduktion af nye medarbejdere.
Peter Vibe orienterer om skole-kirke
samarbejdet.
Projektet med restaurering af Dråby kirke er
videresendt til stiftet med anbefaling.
Ligning for 2020 vil blive reduceret med ca.
kr. 100.000.
Stillingsannonce vedr. kirkesanger/
børnekorleder er nu indrykket i diverse
medier, både trykte og online. Der er
ansøgningsfrist den 6. maj.
C Kirkens liv og vækst:
6. Drøftelse af artikel i Menighedsrådenes
blad for marts.
Hvordan kan vi være med?
Hvad kan vi tilbyde vores unge?
Skal vi have øget fokus på vores unge?
v/Andrew Sayers.

Andrew Sayers ønsker mere fokus på de
15-30 årige. Tanken kunne være, at når
programmet for 2020-21 planlægges, skal
der være aktiviteter for denne målgruppe.
Det kræver kontinuitet og en ildsjæl bag,
evt. et unge-udvalg. Der er flere ideer rundt
om i landet, som kan være til inspiration.
Der er opbakning fra menighedsrådet.

7. Evt. evaluering af aktiviteter siden sidste
møde.

Studiekredsen får ros.
Der var stor spørgelyst ved højskoledagen
med Mogens Müller.
Søndagscaféen med Lisbeth Weitemeyer
var rigtig spændende.
Projektkoret tæller nu 36 medlemmer og
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Christoffer Holmriis for stor ros for sit
arbejde og engagement.
D. Eventuelt:

