
Referat menighedsrådsmøde Aunslev Bovense Menighedsråd den 20. maj 2015 

 

 

Deltagere  

Felix Pedersen, Solveig Hansen, Birgit Baagøe, Vivi Sørensen, Henrik Kongsdal 

Tommy Dinesen, Louise Schousboe, Kirsten Jensen, Poul Erik Hansen og  

Paul-Christian Dinesen 

  

1. Forpagtning   
 
Kunne ikke entydigt afgøres. Vi beder provstiet om at hjælpe med vurderingen. 
 

2. Budget 2016 og Regnskab 2014   
 
Budget 2016 for Aunslev Bovense Menighedsråd CVR- nr. 58759317 afleveret 19.5.2015 kl. 8.57 er 
gennemgået og godkendt. 

Regnskab 2014 for Aunslev Bovense menighedsråd CVR-nr. 58759317 afleveret 6.3.2015 kl. 10.03 
Forklaring til regnskab er ændret jf. nedenstående - gennemgået og godkendt. 

 

      3.  Der er indkaldt til et personalemøde den 9 juni 2015.  

 

4. Hjemmesiden 

Børnegrupper: Der skal indhentes skriftlig tilladelse fra forældre til fotografering og offentliggørelse 
på hjemmesiden.  

Navne på konfirmander mv. kan offentliggøres efter tilladelse. 

Der offentliggøres ikke navne på døbte og begravede.  

 
5. Rengøring af køkken 

Det blev besluttet at ”hovedrengøre” køkkenet i nærmeste fremtid. Medlemmer af menighedsrådet 
assisterer Jytte. 

 

6. Meddelelser fra Sognepræsten  

Børnehaven var med til at fejre kirkens fødselsdag-  rigtig god dag. 

Ellers er der rimeligt stille: 3 bryllupper i år. 

Mange skal døbes. 

Strømafbrydelse i præstegården skyldes varmelegeme i vaskemaskine. 

Der er sat et nyt relæ op. 

 

 

 



 
7. Kirkeværge 

Brev fra miljøministeriet angående aktive olietanke. Der er angivet 3 olietanke i BBR. De skal sløjes 
korrekt. Der er tanke, som ikke er sløjfet korrekt. Dette skal gøres.  

 

8. Skovhuset 

Kloak er stoppet. Et betonrør er smuldret. Problemet søges udbedret. 

 

Ansøgning vedrørende Kirketage er sendt til høring forskellige steder. Det tager lang tid. 
Kirkeistandsættelsesfonden har givet afslag. 

 

Bindingsværk er malet på skovhuset. 

 

Indbrudsskader i Bovense er udbedret. 

 

9. Kontaktperson 

Aviserne hober sig op i frokoststuen. Bliver ikke afhentet. 

 

10. Tommy 

Hjertestarter er oprettet på www.hjertestarter.dk 

 

11. Skoven 

Dyrehegn er opsat. 

Gran er blevet bestilt. 

 

12. Aktivitetsudvalget 

Udflugt den 30. maj 2015. 

 

13. Eventuelt 

Skovdyrkerforeningen inviterer sommerudflugt til Lundsgård Gods. 

Aftale om deling af udgift til mobilt bredbånd til kasserer.  

Næste menighedsrådsmøde er den 16. juni 2015. 

            Møderne i efteråret: Aftalt møde onsdag den 19. august 2015.  

             

 

 

 


