Referat
Bogø Menighedsråd
Mødedato og sted
Fremmødte
Afbud fra
Ikke afbud fra
Referent

Bogø Sognegård den 28. august 2018 kl. 16.30
Trine, Lotte, Ann Julie, Winni, Charlotte, Helle & Heidi
John
Helle Hansen

Nr. Tekst
Ansvarlig
1
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2
Opfølgning fra sidste møde
Intet at bemærke
3
Godkendelse af regnskab 2. kvartal 2018
Regnskab fra 2. kvartal er gennemgået og godkendt.
4
Gennemgang af revisionsprotokollat, regnskab 2017
Revisionsprotokolatet er gennemgået og godkendt med 2 bemærkninger.
Ansats ansættelseskontrakt skal justeres.
Momsfradragsprocent for Sognegården genberegnes.
5
Nyt fra kirkeværge
Der er bestilt træfældning på nabogrund. Nabo er varslet. Det skal foregå i
september.
Der er lavet ekstra salmebogshylder. Der er skiftet vindue i sognegården.
Drypnæsen ved udgangsdør (mod haven) skal skiftes.
Richard Jensen er bestilt til at kalke kirken. Beløbet er sat til max. 100000.
Borebiller i tagetage på Sognegården fjernes. Maler Luffe er bestilt til at
male vinduer og bindingsværk. Er også bestilt til at male de nye
salmebogshylder i kirken. Afvaskning og opfriskning af orgelområdet, her
tjekkes hos en fagmand. Richard Jensen ordner også kælderen.
6
Nyt fra aktivitetsudvalg incl. sognetur 16. september 2018
Der er god tilmelding til sogneturen.
7
Behandling af henvendelse fra lokalrådet
Henvendelse behandlet og besvaret.
8
Behandling af henvendelse fra nabo
Der afholdes møde med naboer omkring fældning af træer og fremtidig
vedligeholdelse omkring kirkemur.
9
Informationer v/ formand
Stillingsopslag til præste embedet er slået op. Ansøgningsfristen er mandag
d. 10. september.
10 Bordet rundt
Situation vedr. gravstedsbreve berørt. Det store kors på kirkegården er et
registreret gravminde. Det er nu lagt ned, da det ikke stod fast. Skal det
forblive liggende eller skal det rejses op og fastgøres. Der sørges for tilbud.
Der er nedsat et kirkegårdsudvalg. Det består af: Lotte Marchsteiner, Winni
Børresen og Anne (Trine) Thielemann.

11

Evt.

Næste møde:
Onsdag d. 10. oktober kl. 16.

Anne (Trine) Thielemann

Helle Hansen

Charlotte Dunk Saxnæs

Winni Børresen

John Kongaard Hansen

Lotte Marsteiner
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