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Fremmødte
Afbud fra
Ikke afbud fra
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Bogø Sognegård – onsdag d. 11.10.2017
Helle, Winni, Ann Julie, Trine, Lotte, Aske, Heidi, Trine & Charlotte
John
Helle Hansen

1
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2 Kvartalsregnskab pr. 30.9.2017 – se bilag
Kvartalsregnskab gennemgået og godkendt.
3 Endelig budget 2018 med beskrivelse af målsætninger for valgperioden, se bilag
Budget 2018 er godkendt med flg. Stempel Bogø Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
24685128, Budget 2018, , Endelig budget afleveret d. 03-10-2017 11:47 dog tilføjes
visioner og målsætning for Bogø Kirke.
4 Revisionsprotokollat, se bilag
Revisionsprotokolatet vedr. 2016 er fremlagt og taget til efterretning.
5 Indkomne forslag fra kontaktperson: Indkøb af 16 fods bas (orgel), varme til bænk,
deltidsansættelse (2 timer pr uge) af person til markedsføring, drøftelse omkring
børnekor.
Kontaktperson gives tilladelse til indkøb af varmebænk til organist. Der gives
tilladelse til at organisten arrangerer højskolesang dage. Organist får tilladelse til at
indhente tilbud på indkøb af 16 fods bas til orglet. Børnekoret nedlægges.
6 Kalkning af gavl på kirkeskib, kalkning af gavle på sognegård og rep. af sognegårdens
hoveddør, se tilbud ….. evt. dør i kirke ej med i tilbud
Vi accepterer tilbud af 11.09.2017 på kalkning af gavl på kirkeskib, og tilbud af
20.07.2017 til kalkning af gavle på sognegård. Der indhentes nyt tilbud på rep. af
hoveddør i sognegård.
7 Køb af grantræ – forslag v/graver
Der indkøbes et pænt stort juletræ – kaldet omorica gran.
8 Vedligeholdelse af Tjørnedalsvej – markstykket – vejsyn – se bilag
Menighedsrådet har pligt til at vedligeholde en del af Tjørnedalsvej. Afklaring af
vejfyld drøftes med lodsejere.
9 Afrapportering – institutioners brug af præstegårdshave.
Der er talt med både Børnecentret Lærkereden og SFO. Begge udtrykte stor forståelse
for problemerne med støj fra brugerne o.lign. Begge lovede at passe bedre på i
fremtiden, at det ikke blev støjet så meget og at man selvfølgelig ikke brugte
Sognehaven hvis der er arrangementer i kirken og i Sognegården. Vi talte også om
det at støjniveauet ikke skal give gener for dem der måske er på kirkegården og
gerne vil have lidt ro. SFO’en vil bruge Sognehaven ca. 1 gang om ugen i ca. 1 time.
Graver oplyser at henstilling har hjulpet.
10 Reglement for brug af kirkegårdshave – se bilag

3 REGLER FOR BRUG AF SOGNEGÅRDENS HAVE.

11

12
13
14

Sognegårdens have er ikke en offentlig park, men en privat have, der
hører til sognegården. Sognegård og have administreres af Bogø
Menighedsråd.
1)
Du må gerne sidde og nyde udsigten, spise en madpakke og gå en tur i
haven, men haven som sådan er ikke en offentlig legeplads. Undlad at
knække grene af træer og buske.
2)
Hvis der er gudstjeneste, begravelse, bryllup, barnedåb eller eventuelt
kirkelige handlinger i haven, så beder vi dig om at vise hensyn og
respektere de kirkelige handlinger.
3)
Vi vil gerne beskytte havens dyr. Det betyder, at din hund skal holdes i
snor i haven. Medbring hundepose til efterladenskaber.
Med venlig hilsen
Bogø Menighedsråd,
Oktober 2017.
Skilte til opstilling laves. Helle.
Drøftelse af arrangementer i forbindelse med gudstjenester i efteråret/jul
Allerhelgens gudstjeneste 15.11.2017 kl. 15.
Plant et træ 29.10.2017. Der serveres æblekage og æblemost. Kl. 15.
Brage mandskor fra Nykøbing F. tirsdag 12.12.2017 kl. 19.
Nytårskoncert i januar måned.
Gospelkoncert 22. marts 2017
Forårs/sognetur.
Julearrangement 1. søndag i advendt.
Kirkemur - opdatering
Det er bestemt at vi kontakter kirkegårdskonsulent.
Kursus i Den Digitale Arbejdsplads . 2.11. på Stevns 18-21.30 – tilmeldingsfrist 13.10.
Vi tilmelder os.
Kommende arbejdsopgaver – hvem har ansvar for hvad (opfølgning)

15 Personaleforhold – lukket punkt
16 Menighedsrådsforhold – lukket punkt
17 Evt.

Næste møde:

Anne (Trine) Thielemann

Helle Hansen

