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DAGSORDEN

BESLUTNINGSPROTOK
OL

REFERAT

Punkt 1: Siden sidst

Den 16. juni kommer
der svar fra kommunen
m.h.t den nye
sognegård, men det er
kun nedrivning. Der
skal også haves svar på
opbygningen.
Kirkekonsulenterne skal
være behjælpelig med
at finde et godt tilbud
på renovering af
kalkmalerierne.

Punkt 2: Budgetter og
regnskab

Lis følger op de
Der bliver foreslået, at
punkter, der blev
der budgetteres med
kommenteret sidste
babysalmesang i 2017.
gang.
Der skal tages stilling
Der bliver spurgt ind til til alle aktiviteter i
budgetteret beløb
2017.
under kirkelig
undervisning. Lis
undersøger sagen.

Punkt 3: Provstesyn

Der var overordnet
tilfredshed med
provstesynet. Der var
enkelte punkter, der
skal laves her og nu,
bl.a. rebstige fra
orglet.
Vi afventer den
endelige rapport fra
provstiet.

Der skal være kirkesyn
i år, men det kan vente
til senere.

Punkt 4: Handicapvenlig
adgang til kirken for
folk med gangstativ. Løs
grus og brosten
umuliggør dette.

Der er planer om en
Finn sender et brev til
anden belægning i
vedkommende, der har
forbindelse med
bedt om dette punkt.
omlægning af arealet
omkring kirken.
Hvis man er
gangbesværet, må man
gerne køre helt op til
kirken.

Punkt 5:
Dræningsarbejde på
kirkegården

Finn præsenterede
tilbud fra 3 udbydere.
To af tilbuddene er
inkl. dræn. Tilbuddene
gennemgås, og så vil
der blive taget en
beslutning. Finn
undersøger
leverandører.

Punkt 6: Ansøgning om
tilskud til projektleder
uddannelse.

Camilla har taget en
projektleder
uddannelse. Hun har
selv betalt
uddannelsen, dog er
givet et mindre beløb
fra stiftet. Camilla
ansøger MR om penge
til kurset.
Der gives afslag på
anmodningen.

Punkt 7: Nyt fra
A: Formanden

Intet af berette.

B: Præsterne

Sophie oplyser, at et
beløb til
konfirmandundervisning
er bevilliget.
Budgetrammen bliver
fremadrettet udvidet.
Camilla tager
gudstjenester op til
drøftelse. Hvis der er
meget få i kirke, skal vi
så lukke den ene
enkelte gange? Sophie
foreslår et kirkebil
samarbejde.

C: Kassereren

Der kan betales
fakturaer via
LeverandørServise. Ikke
godkendt.
En forespørgsel om et
stempel til kontoret.
Godkendt.
Debitorlisten skal
revideres. Godkendt.

Camilla mener, at i
julen kan vi godt
planlægge det bedre
kirkerne imellem. Der
er som regel også flere
bisættelser/
begravelser.

D: Kontaktpersonen

Der er ansat en sæson
medarbejder.
Der er startet en
praktikant i 13 uger.

E: Kirkeværgen

Vinduer i kirken er
repareret.
Tårnet bliver malet i
2016.

F: Præstegårdsudvalg

Linden ved
præstegården skal
beskæres. Træet er
gammelt og smider af
og til store grene, så
det ønskes fældet. Det
arbejdes der på.

G: Medieudvalg

Poul orienterer om en
ny hjemmeside, som er
lavet af Church Desk,
det ser spændende ud.
Vi skal se på vores
behov, så det skal
diskuteres.

H: Musikudvalg

Sophie forespørger om
budgettet for
musikken.
Camilla undersøger
hvad der kan
arrangeres.

I: Kirke og
kirkegårdsudvalg

Kirkegårdsvandring i
juni.

K:
Intet af berette.
Medarbejderrepræsenta
nt

Hanne har til dato ikke
fået arbejdstøj. Hun
skal selv købe tøj og
sende regningen til
Menighedsrådet.

L: Andre

Guldkonfirmationen var
en god oplevelse.
Camilla foreslår at der
laves demens
salmesang. Det synes
MR er en god ide. Det
vil blive drøftet.

Punkt 7: Eventuelt

Opstillingsmødet bliver
holdt lokalhistorisk
arkiv.

Punkt 8:
Beslutningsprotokol
oplæses og
underskrives.
Punkt 9: Lukket møde

Mødet afsluttet kl.
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