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Menighedsrådsmøde
Torsdag den 14. marts 2019 kl. 18:15 i Ebeltoft Sognegård
Fraværende: Grethe Krølner, Karen Sunds, Juma Nellemann Kruse

Dagsorden

Protokol

A Beslutninger:

A Beslutninger:

1. Gennemgang og godkendelse af
årsregnskab for 2018, herunder disponering
af årets resultat.
v/Peter Vibe
Bilag: Årsregnskab 2018.

Årsregnskabet er gennemgået og godkendt
med stemplet:
Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogns M, CVR-nr. 61942114, Regnskab 2018,
Afleveret d. 07-03-2019 11:07

B Orienteringer:
2. Nyt fra formanden

3. Nyt fra præsterne

Formanden orienterer om, at
menighedsplejen vil modtage en donation
på kr. 5.000 fra Odd Fellow Logen. Beløbet
modtages den 26/4-2019.
Formanden har modtaget invitation til
biskoppens 60-års fødselsdag.
Skole-kirke samarbejdet tilbyder orientering
om arbejdet på menighedsrådsmødet i
september.
Heidi Bisgaard orienterer om præsternes
tanker omkring muligheden for en
teologistuderende i studiepraktik:
vedkommende kunne fx deltage ved
gudstjenester, arbejde med børn og unge
og arbejde med kommunikation. Rammerne
skal være klare for, hvilke opgaver vi
ønsker vedkommende skal arbejde med.
Praktikperioden vil svare til et semester på
4 måneder. Der er stemning for at gå videre
med opgaven og der nedsættes et hurtigt
arbejdende udvalg bestående af Heidi
Bisgaard, Emilie Blåberg Andersen, Dan
Andersen, Maria Sønderby, Juma
Nellemann Kruse.
Der er interesse for at arrangere en
juleaften. Solbakken vil gerne lægge lokaler
til. Menighedsplejen kan bidrage
økonomisk.
Der planlægges tur for konfirmanderne til
Viborg, bl.a. Vestervang kirke, hvor
ungdomspræsten vil fortælle.
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Maria Sønderby orienterer om henvendelse
fra en gruppe færinge, der ønsker en
gudstjeneste pinsedag på Fregatten
Jylland, hvor Maria Sønderby vil holde
andagt.
Der arbejdes med en større Valdemarsgudstjeneste i anledning af Dannebrogs
800-års jubilæum.
Der bevilliges tilskud på op til kr. 3.000,- til
deltagelse af Slup-koret.
4. Nyt fra udvalgene

Kurt Hansen orienterer: Færdiggørelse af
trappen ved Ebeltoft kirke afventer murer
og arkitekt. Stenene er klar og der kan evt.
laves model i træ, inden stenen skæres til.
Olietanken i Dråby graves op i næste uge
og efterfølgende lægges sten. Arbejdet
forventes færdiggjort i løbet af en uge.
Arkitekten er i gang med projekt kørevej
omkring Ebeltoft kirke.
Det drøftes, om der skal søges fondsmidler
til restaurering af Dråby kirke. Inden der kan
søges, skal der forelægge et færdigt og af
provsti og stift godkendt projekt.
Det årlige bygningssyn er planlagt den 3.
maj fra kl. 8.00. Alle er velkomne til at
deltage.
Ronald Pedersen orienterer fra
kommunikationsudvalget: der er forslag om,
at Det Sker og den faste kvartside i Ebeltoft
Folketidende erstattes med en helsides
annonce i Ebeltoft Folketidende en gang pr.
måned. Herudover orienteres stadig på
vores elektroniske platforme. Økonomisk er
udgiften til annoncering uændret. Forslaget
vedtages.
Kirkenyt omdeles af frivillig.
Heidi Bisgaard orienterer fra
aktivitetsudvalget: ved næste
menighedsrådsmøde vil årsprogrammet
blive præsenteret. Det vil bl.a. indeholde
arrangementer med arkitekt Eva Højgaard,
Casper Bro Larsen, Poul Joakim Stender,
biskop Henrik Wigh-Poulsen, Søren Ulrich
Thomsen, Erling Lindgren, Gert Tinggaard,
Charlotte Rørth og Jørgen Carlsen.
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C Kirkens liv og vækst:
5. Evt. evaluering af aktiviteter siden sidste
møde.

D. Eventuelt:

Ronald Pedersen fortæller om en rigtig
festlig fastelavnsgudstjeneste i Dråby med
efterfølgende tøndeslagning i børnehaven.
Peter Vibe nævner en god højskoledag og
KulturCafé.

