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Menighedsrådsmøde
Torsdag den 9. maj 2019 kl. 18:15 i Ebeltoft Sognegård
Fraværende: Andrew Sayers, Karen Sunds, Juma Nellemann Kruse, Emilie Blåberg Westergaard

Dagsorden

Protokol

A Beslutninger:

A Beslutninger:

1. Godkendelse og gennemgang af
kvartalsrapport for 1. kvartal 2019
v/Grethe Krølner.
Bilag: Kvartalsrapport

Kvartalsrapporten er gennemgået og
godkendt.

2. Gennemgang og godkendelse af kørevej
ved Ebeltoft Kirke
v/Kurt Hansen

Kørevejen ved Ebeltoft Kirke er
gennemgået og godkendt.

B Orienteringer:
3. Nyt fra formanden

Per Norup Koch orienterer om en festlig
dag ved biskoppens fødselsdag.
Biskoppens hilsen overbringes til
menighedsrådet.
Den 10. oktober kommer der besøg fra
skole-kirkesamarbejdet.
Der overbringes tak for bidraget til DSUK.
Årets studietur vil blive afholdt separat for
ansatte og menighedsrådsmedlemmer.
Niels Jørgen Petersen, Dan Andersen og
Per Norup Koch danner studietursudvalg
for turen for de ansatte.
Biskoppen har godkendt, at menighedsrådets medlemstal nedsættes til 11
personer.
Tak til Kurt Hansen og Hans Berg for
indsatsen med bygningerne.
Tak til præsterne for en forrygende påske.

4. Nyt fra præsterne

Heidi Bisgaard orienterer om, at
babysalmesang er afsluttet for denne gang.
Der har været stor tilslutning til
arrangementet.
Mandag den 9. september afholder skolekirkesamarbejdet møde i Rønde, bl.a. med
deltagelse af forfatter Kim Fupz.
Vi har med tak modtaget kr.10.000 fra Odd
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Fellow Logen til menighedsplejen.
Folderen ”Kirken i Sommerlandet” ligger på
DAPen.
Konfirmationsdatoer i 2021 udmeldes i
næste uge. Det bliver nu muligt at tilmelde
sig elektronisk. Vi vil stadig bibeholde den
almindelige tilmelding ved indskrivningsgudstjenesten.
Maria Sønderby og Heidi Bisgaard har sagt
ja til et samarbejde med Glasmuseet. Mere
herom på næste menighedsrådsmøde.
Maria Sønderby orienterer om den første
veloverståede konfirmation i søndags.
Kr. Himmelfartsdag foregår gudstjenesten
på Ebeltoft Gårdbryggeri.
Friluftsgudstjenesten flyttes til Hyllested
Kirke i tilfælde af dårligt vejr.
Dan Andersen og Maria Sønderby har
været til et spændende møde i Ree Park
omkring et samarbejde, f.eks. med
fortælling om Noahs Ark samt
sensommerarrangement for voksne med
fortælling om Karen Blixen. Der tales også
om muligheden for en fribillet til børnene i
juleposerne.
5. Nyt fra udvalgene herunder orientering om Kurt Hansen orienterer om, at der er
det årlige syns forløb v/Kurt Hansen og Hans modtaget forslag til renovering af
Berg.
præsteboligen Grønningen, bl.a. med en
kvist mod vest.
Arkitekten bliver indbudt til at gennemgå
projektet på menighedsrådsmødet i juni.
Der blev afholdt syn i fredags, hvor det blev
konstateret, at bygningerne er i rigtig god
stand. Det blev dog noteret, at Dråby kirke
trænger til indvendig istandsættelse. På
kirkegårdene kunne det konstateres, at
mange planter er gået ud under sidste
sommers tørke.
Hans Berg orienterer om trappen ved
Ebeltoft kirke. Desværre er stenene endnu
engang skåret forkert og sendt retur til
stenhuggeren. Nye sten kommer på
onsdag.
Der kommer ny prøve på håndlisten.
Per Norup Koch orienterer om, at der
undersøges, hvad prisen vil være på køl til
kapellet.
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Den nye præstetavle er undervejs.
Ronald Pedersen orienterer om, at der ved
gravstedet for den engelske flyversoldat på
Dråby kirkegård er sat et skilt op. Det
undersøges, om skiltet kan placeres bedre.
Hans Berg orienterer om, at maleren nu er
gået i gang med at male udvendigt på
sognegården.
Grethe Krølner udtaler, at det er en
fornøjelse at være med i Det Stående
Udvalg.
Peter Vibe fortæller om møde i
provstiudvalget, hvor Lisa Kolding fra
Aarhus Stift orienterede om den nye
ferielov og om persondata-forordningen.
Syddjurs Kommune har besluttet, at
kommunen skal være demens-venlig, bl.a.
ved at hjælpe demens-ramte ved sognets
arrangementer.
Ansættelsesudvalget har holdt møde for at
gennemgå de 19 indkomne ansøgninger til
stillingen som børnekorleder/kirkesanger.
Der vil blive indkaldt 5 personer til samtale
den 21. og den 22. maj.
Heidi Bisgaard orienterer fra
Aktivitetsudvalget: Poul Joakim Stender
kommer søndag den 13. oktober 2019.
C Kirkens liv og vækst:
6. Evt. evaluering af aktiviteter siden sidste
møde.

Hans Berg fremhæver en festlig
Familiegudstjeneste den 14. april.

D. Eventuelt:

Hans Berg spørger om de ny-installerede
højttalere fungerer efter hensigten. Maria
Sønderby fortæller, at der arbejdes med
indstillingen.
Der aftales møde vedr. ansøgere mandag
den 27. maj kl. 18.15.
Grethe Krølner foreslår en turnusordning til
kaffebrygning ved menighedsrådsmøder.
Per Norup Koch udarbejder en liste.

