Møde i Balslev Menighedsråd. Torsdag den 27-1-2022
kl. 19.00 hos Hanne-Lis Christophersen,
Drejerbakken 19, 5592 Ejby
Fraværende:
Pkt.

Indhold.

Beslutning.

1
2

Vedtagelse af dagsorden.
Orientering fra formand
Jørgen Hansen.

Vedtaget
Vi forsøger at få samme kor til adventsarrangement
i december. Klip og klister overvejes i samarbejde
med kulturgruppen. Jul og nytår blev afholdt i lyset
af corona. Kirkehøjskole aflyst. Formandsmøde i
Gelsted 22. februar. Personalemøde 24.03.2022 kl.
14.00.Stiftsavis modtages af Jørgen og Niels Ivar.
Tidspunkt for fællesmøde med frivillige og
medarbejdere drøftes med Ejby.

3

Orientering fra præst
Jens Rothmann.

4

Orientering fra kasserer
Jan Korsgaard.

5

Orientering fra kontaktperson
Tina Jespersen.
Evaluering af babysalmesang.

6

Orientering fra kirkeværge
Jens Aage Jensen.
Orientering fra graver
Pia Janner.

Minikonfirmander startet. Konfirmander starter. 4.
marts gudstjenesteværksted kl. 9.00 og frem i
konfirmandstuen. Menighedsrådsmedlemmer
velkomne. Referater fra 1999 tjekkes for oplysninger
om gitter omkring gravsten ved indgangen.
Elforbruget i 2021 er steget, hvilket tilskrives øgede
aktiviteter, herunder babysalmesang. El afregnes
efter ”kvartalsel”, hvilket betragtes som det mest
fordelagtige med de høje priser.
Mus og Apv-samtaler 07.04.2022 i præstegården
(Finn og Tina). Babysalmesang. Enighed om at det
var en succes, og at det skal gentages til efteråret.
”Påskejagt” medtages på næste møde.
De sidste jernringe i paradishaven er lagt ned
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8

Orientering fra næstformand
Niels Ivar Eriksen.
Shelter.

9

Eventuelt.

10

Næste møde.

Ok til indkøb af to jernrammer a 12 m. ok til indkøb
af en portion hækplanter. Der arbejdes fortsat med
belysning i kirken.
Skal søge byggetilladelse for shelter, sammen med
Jan. Endvidere søges der til dækning af udgift til
shelter. Kirkekaffe genoptages, og man melder selv
ind, når man har mulighed for at lave kaffe. Deltager
i generalforsamling i menighedsrådsforening Nyborg
Strand.
24.02.2022 kl. 19.00, Jens holder foredrag i
konfirmandstuen. Lys i kirken til 1. februar.
23.02.2022 kl. 19.00 hos Jørgen.

