
Referat menighedsrådsmøde Aunslev Bovense Menighedsråd den 19. august 2015 

 

 

Deltagere  

Solveig Hansen, Vivi Sørensen, Henrik Kongsdal, Tommy Dinesen, Louise Schousboe, Kirsten Jensen,     
Poul Erik Hansen og Paul-Christian Dinesen 

  

1. Status på kirketage   
 
Økonomisk er projektet på plads.  
Når det gælder godkendelse af projektet mv. - mangler enkelte godkendelser. Disse forventes at blive givet. 
Det er planen at arbejdet skal begynde 1. marts 2016. 
 

2. Kvartalsrapport 30.06.15 

Gennemgået og godkendt. 

 
3. Mobil Pay og indsamlinger 

 
Vivi Sørensen undersøger mulighederne til næste møde. 
 

4. Transport af plæneklipper mellem Avnslev og Bovense Kirker/ tranport af plæneklipper mellem de to 
områder 

Det overvejes hvilken løsning der er bedst og billigt. 

Det undersøges hvad det vil koste at tegne en forsikring for kørsel med maskinen på offentlig vej. 

5. Arrangementer mv. 

Det skal overvejes at indkøbe en kaffemaskine. 

Der laves en vagtplan over hvem, der skal hjælpe med at lave kaffe mv. til arrangementer. 

6. Meddelelser  
 
Formanden: 
 
Den digitale arbejdsplads - formanden tager på kursus for at lære mere. 
 
Budgetsamråd - valg til menighedsrådet næste år. Der er bevilliget 5000 kr. til afholdelse af valget. 

 

Sognepræsten: 

Der skal hjælpes i forbindelse med friluftsgudstjenesten d. 30 august 2015. 

Høstgudstjeneste d. 20 september 2015  

D. 6. september 2015 ”Guldkonfirmander”. Der skal hjælpes med anretning af mad mv.  

Der er indskrevet 10 konfirmander til næste år. 

Louise Schousboe har fået sekretærhjælp. 



Ang. uddeling af kirkebladet: Det overvejes at ændre den nuværende ordning. Personer som ikke står i 
vejviseren får ikke blade. Det overvejes om det er nødvendigt med adresser på kirkeblade. Louise Schousboe 
undersøger nærmere. 

 

Kontaktperson: 

Husk at meddele Kirsten anledninger til at give blomster mv. 

 

Medarbejderrepræsentant: 

Tak for opmærksomheden til sølvbryllup! 

Der er købt en ny kistevogn. 

Der kommer en praktikant i perioden. 

Der er lavet en aftale vedrørende et sort granitkors, som leveres.  

Priserne på gravsteder stiger i 2017. 

Generel utilfredshed med at priserne i Avnslev-Bovense skal følge provstiets priser. 

 

Øvrige medlemmer: 

Der er møde i aktivitetsudvalget d. 20. august 2015. 

Der skal fældes 22 bøgetræer. Der er meget brænde i træerne. Træet kan blot blive liggende i skoven og 
sælges løbende. Fældningen starter i oktober. 

 

7. Punkter til næste møde: 
 
Budget 2016! 
 

8. Eventuelt: 
 
Næste møde onsdag d. 23.09. 2015 - afbud fra Poul. 
 
Der skal evt. etableres et lydanlæg i Bovense kirke. 

 

 


