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Fremmødte
Afbud fra
Ikke afbud fra
Referent

Bogø Sognegård – onsdag den 23. maj kl. 16.30
Aske, Ann Julie, Lotte, John, Heidi, Charlotte, Winni & Helle
Anne (Trine)
Helle Hansen
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Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Fremlæggelse og godkendelse af 1. kvartalsrapport for 2018
Fremlagt og godkendt.
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Gennemgang og godkendelse af budget 2019 med forslag til store anlægsarbejder i
prioriteret rækkefølge
Bogø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 24685128, Budget 2019, Bidrag budget afleveret d. 17-05-2018 14:56

3A. Heidi indberetter selv kørsel direkte på SKAT.DK efter godkendelse af menighedsrådet. Indberetning af Heidi´s egen
ferie er ikke mulig via systemet. Det lader vi saldoen stå indtil den nulstiller sig selv ved årsskiftet. Heidi afvikler
selvfølgelig sin ferie i ferieåret.
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Plan for afholdelse af menighedsrådsmøder (efter august) i.f.t. provstiets årshjul – se
bilag
Tirsdag d. 28.08.2018 kl. 16.30
Onsdag d. 10.10.2018 kl. 16.00
Onsdag d. 14.11.2018 kl. 16.00
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Gudstjenester og andre arrangementer
Aske orienterer efter mødes med de andre præster. D. 27. maj er Aske´s sidste gudstjeneste på Bogø.
Sct. Hans – lørdag d. 23.6 kl. 17 i Sognehaven
Sognetur til Maribo søerne kan ikke lade sig gøre da både vi skal sejle med er optaget. Prøver i stedet at
arrangere noget til Sorø søerne.
Legedag i Sognehaven lørdag d. 11.08.2018
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Kort information om gravstene m.v. v/kirkeværge
Lotte og Winne har tjekket gravstenene om de stod fast. Trine har deltaget i formandsmøde. Får referat i uge
22. Det er foreslået at der arrangeres enten fællesspisning eller eftermiddage med kaffe og lagkage. Der kunne
evt. være et emne til at tale sammen om.
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Opfølgning vedr. diverse hængepartier – se bilag
Aske: Sangbøger bestilt.
Pc bestilles snarest.
Den nuværende præst er positiv – men skal på pension til april næste år. Det tages op i november
måned hvor der tages kontakt til Stubbekøbing menighedsråd.
Anne (Trine): Skal finde ud af afklaring af vedligeholdelsespligt af kirkemur.

Den svæver
lidt endnu. Skal naboerne holde kirkemuren fri for div. Blomster/træer og vedbend.
Kan vi pålægge naboerne at friholde muren når det ikke står nogle steder?
Denne her er der intet navn på men jeg hænger den lige på Trine☺
Har fundet aftaler om frivillige fredninger. Skal have fundet ud af hvilke aftaler er med
naboer om adgang via deres grund. Det er kommunen der skal varsle naboerne om
adgang via deres grund.
Trine ønsker hjælp til at huske hvilke punkter der skal på næste dagsorden.

Afklaring af menighedsrådets holdning til eventuel ansættelse af personalekonsulent
mellem 3 provstier
Vi ønsker yderligere information.
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Lukket punkt

10 Evt.

Næste møde:
Tirsdag d. 28.08.2018 kl. 16.30

Anne Trine Thielmann

Helle Hansen

Charlotte Dunk Saxnæs

Winni Børresen

John Kongaard Hansen

Lotte Marsteiner

Aske Emil Olsen
e

