NØRRE LYNDELSE SOGN

15.-12.-2016

DAGSORDEN FOR MENIGHEDSRÅDSMØDE

Formands
initialer: EL

Mødested: Kirkesalen 18.00 Fraværende:

Formanden:
(D,B) intern instruks, forretningsordenen
(D,B) ansøgning om hjælp til hjertestarter,
Dømmestrup
(D,B) Kirketælling i 2017
(D,B) indsamlingsdag, Folkekirkens Nødhjælp
(D,B) honorarer

Afbud fra Lis Petersen og Inge Petersen.
Forretningsordenen gennemgås. Efter enkelte
redaktionelle ændringer tages den op på
næste møde.
Der gives et bidrag til hjertestarteren.
Selv om det ikke længere er et krav fra stiftet,
fortsætter vi med at tælle kirkelige handlinger
i kirken samt antal af kirkegængere.
Da udbyttet ikke svarer til indsatsen, aflyser
vi.
Alle får det samme skattefrie beløb.

Kassereren:

Intet.

Kontaktpersonen:
(O,B) lønaftale for graver og organist
(O,B) graveradgang til CPR-register

Aftalerne er godkendt af parterne.
Adgang til CPR-registeret for graveren
godkendes.

Kirkeværge:
(O) restancer på gravstedsopkrævninger
(B) brandvagt i kirken
Juleaften:
Juledag:
2. juledag:
Nytårsdag:
(O,B) forslag til lokalplan, Boligområde
Skovrevlgyden

Sognepræsten:

(B) Nytårsdag i kirken
(D,B) forespørgsel fra spejderne om
fællesarrangement

Orientering om situationen.
Brandvagt:
Juleaften: Graveren
Juledag: Mona Rasmussen
2. juledag: Jesper Fabricius
Nytårsdag: Bodil Andersen
Ingen grund til indsigelse.

Eva sørger for det praktiske nytårsdag.
Imødekommes på betingelse af gudstjeneste,
ingen entré og benyttelse af laden (ikke
kirkesalen).
2.pinsedag er i år = grundlovsdag. Vi
fastholder vores lokale
grundlovsarrangement.
Der er 60 konfirmander. Mette laver et oplæg
til et fællesmøde mellem menighedsrådene i
Nr. Søby og Nr. Lyndelse.

Side 1

(O) fællesgudstjeneste 2. pinsedag
(O,B) konfirmander 2017-18
Præstegårdsudvalg:

Kirke og kirkegårdsudvalg:
(D,B) Ønsker til kirkegården. Se bilag.

Kulturudvalget:
(D,B) kirkebladet, antal blade pr. omdeling

Godkendt. Hækplanter venter til foråret.

Vi bestiller 50 ekstra pr. gang.

Jesper Fabricius foreslår at
kirkegårdsvedtægten opdateres. Det tages på
som punkt på næste møde.

Evt.:

Referent:
Karen Dreyer Jørgensen.

Punkter markeret med

(O):
(D):
(B):

orienterende punkt
drøftende punkt
besluttende punkt

EL
Eva Lauritsen
BA
Bodil Andersen
LP
Lis Petersen
JF
Jesper Fabricius
KDJ Karen D. Jørgensen
MR Mona Rasmussen
IBP Inge Birkholm Petersen
MB Mette Behrndtz

(formand)
(næstformand, kontaktperson)
(kasserer)
( kirkeværge)
(form. kirkeblad og kulturudv.)
(menigt medlem)
(menigt medlem)
(sognepræst)

Side 2

