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Referent

Bogø Sognegård – Tirsdag d. 08.08.2017
Anne (Trine), Charlotte, Winnie, Aske, Lotte & Helle
John
Helle Hansen

1

2

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
Kvartalsregnskab 2. kvt. 2017 – se bilag
Regnskab for 2. kvartal er gennemgået og godkendt.
Winni tager kontakt til Richard omkring rep. af ekstra stykke kirkemur. Samt rep. af rygning på kirke, og
kalkning af endegavl på kirke.
Helle tager kontakt til nabo vedr. efeu der vokser på kirkemur.
Trine finder ud af afklaring af vedligeholdelsespligt omkring kirkemur.

3

Den digitale arbejdsplads – rettigheder vedr. journalisering af dagsorden og referat.
Trine afklarer inden næste møde.

4

Den digitale arbejdsplads – kompentence til sletning af mails - tidshorisont
Der bliver slette mails efter hvert kvartal. Dette gøres af formanden.

5

Orienterings og opstillingsmøde vedr. valg til provstiudvalg og budgetsamrådsmøde
d. 30.08.2017 (mødepligt budgetsamråd) – hvem deltager? Bilag.
Vi deltager.

6

Hjemmeside – svar på forespørgsel fra Fanefjord? Bilag.
Trine kontakter Fanefjord og takker nej.

7

Reglement for anvendelse af præstegårdshaven – forespørgsel – bilag.
Vi laver et reglement for brug af sognehaven. Trine laver udkast til næste møde. Trine kontakter nabo. Helle
kontakter Lærkereden og SFO.

8

Konfirmation på Bogø – tilbage til St. Bededag? Forespørgsel - bilag
Konfirmation flyttes tilbage til St. Bededag fra 2019. Trine besvarer forespørgsel.

9

Folkemøde på Møn.
Trine og Winni deltager om lørdagen. Aske om fredagen.

10 Invitation til møde i Distriktsforeningen 23.9.2017
Ingen deltager.

11 Drøftelse af arrangementer i forbindelse med gudstjenester i efteråret.
Konfirmationsgudstjeneste – søndag d. 27. august. Med kaffe, kage og sodavand bagefter.
Søndag d. 10. september - Højmesse
Høstgudstjeneste – søndag d. 24. september.

12 Kirkemur - opdatering
Formanden orienterede.

13 Personaleforhold – lukket punkt.
Orientering fra formanden.

14 Manglende betaling.
Udgift til gravstedsvedligeholdelse vedr. 2 gravsteder er søgt inddrevet over flere år. Udgifterne kr. 1906.86 og
1566.91 bogføres som tab.

14 Evt.

Næste møde:

Anne (Trine) Thielemann

Helle Hansen

Charlotte Dunk Saxnæs

Winni Børresen

John Kongaard Hansen

Lotte Marsteiner

