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Referat for menighedsrådsmøde
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Fraværende:

Poul Holst Jørgensen, Ulla Poulsen

Formanden:
1. Arkivet, Hvem gør hvad og
hvor meget?

1. Den enkelte ansvarshavende arkiverer for sit ansvarsområde.
NL sørger for arkivmateriale fra Rambøll

Kassereren:
1. Generel orientering
2. Kirkebilen?

1. Økonomien er ok.
2. Ingen afklaring – orienterer når der er en afklaring

Kontaktpersonen:
1. Nyt fra personalemødet d. 9
-2-11

1. Personalet giver udtryk for at de har det godt. Der er udfyldt APVskemaer

Kirkeværge:
1. Ombetrækning af løse stole
i kirken.
2. Brev fra Graveren om
reservation af
urnegravsteder.(bilag 1)
3. Folkekirkens indsamling
d.13 marts.
4. Orientering

Sognepræsten:
1. Siden sidst

Punkt 1, er behandlet på lukket møde.
1. Der er 2 tilbudsgivere og Bo Thurelund er valg. I første omgang
ombetrækkes 13 stole. Tilbuddet er incl. reparation af stolene og
moms.
2. Menighedsrådet har besluttet at alle skal kunne erhverve et gravsted
og selv passe det i forhold til i vedtægten for kirkegården. Hvis det
ønskes, kan kirkegårdspersonalet stå for vedligeholdelsen mod betaling
efter stiftes priser.
3. EVO har styr på det.
4. Der arbejdes med reparation af orglet – NL er kontaktmand.
Alterbuketterne skal fortsat købes hos Blomsterkomponinsten.

Der er søgt og givet tilladelse til atter i år at skyde voksne råger i
præstehaven.
Der er flere sygemeldte præster i provstiet.

Sekretær:
1. Mødet i marts annoncers
som et Sognemøde i stedet for
regnskabs/budgetmøde.

Kirke og
kirkegårdsudvalget:
1. Referat fra Kirke og
kirkegårdsudvalgsmødet d. 8.
februar 2011

Drøftelse af Sognemødet. Enighed om at der afholdes et møde primo
juni.
De udvalgsansvarlige og enkeltansvarlige fortæller om deres område –
hvad der har været og hvilke planer der er.

Menighedsrådet har besluttet at imødekomme graverens ønsker om 16
m3 perlesten, reol til maskinafdelingen i vestlængen, ny brænstofdunk
og lovpligtig spildebakke.
Udskiftning af nogle baghække på afd. E, samt renovering af
beplantningen på kirkens østgavl.

Nr. Lyndelse Menighedsråd. Referat, menighedsrådsmøde d. 16. februar 2011

Præstegårdsudvalget:
Arbejdet med fældning af træer i præstegårdshaven er afsluttet.
Det har vist sig, at der er problemer med elmålerne i præstegården. Der
er sammenblanding mellem det private og menighedsrådets forbrug
(begge veje)
Kulturudvalget:
Orientering

Lørdag d. 2. april kl. 11 i kirkesalen er der en familieteaterforestilling
Teatergruppen Svantevit viser Noahs Ark.
Torsdag d. 5. maj markeres 150 årsdagen for branden i Nr. Lyndelse. I
samarbejde med lokalhistoriskforening

Indkomne forslag
Til drøftelse:
1. Vissioner for de kommende
20 måneder
(Henning)
Til beslutning:
Evt.:
Forespørgsel om
overenskomstforhandlinger

1. Vi holder vissionsmøde d. 12. maj 2011

De er sendt til Stiftet

Udfærdiget den 9. februar 2011
Karsten Lindhardt / Astrid Nygaard
Larsen

Referent ANL

Bilag 1
Hej Elna. Jeg vil godt have hvis I lige vender dette i MR.
I forbindelse med reservation af gravsteder, kan man p.t. mod betaling af kr. 132,00 reservere et urnegravsted eller en gravplads i
10 år, men så skal man også holde sin egen gravplads?
Så har vi problemet på afd. F, urnegravsteder.
Der er et tillæg til kirkegårdsvedtægten for afd. F. På denne afdeling er det IKKE muligt selv at passe gravstedet. Dvs. at prisen
her er kr. kr. 132,00 + 5.403,75. Dette er uden beplantning og kun renholdelse.
Jeg synes ikke dette er hensigtsmæssigt, at folk selv skal komme og passe deres reserverede gravplads.
Mit forslag er, at kirken passer det reserverede gravsted.
Forslag til tillæg til kirkegårdsvedtægt, gældende for kommende aftaler:
På Nr. Lyndelse Kirke kan der reserveres gravsted for en 10-årig periode.
Reservationen af gravsted kr. 132,00
Pasning i perioden f.eks. halv pris, da der jo ikke er buketter m.m.
Dvs. prisen ville pt. være : for 1 gravsted kr. 132,00 + regning pr. år kr. 206,50 for pasning
dobbeltgravsted kr. 132,00 + regning pr. år 308,00 for pasning
1 urnegravsted kr. 132,00 + regning pr. år 138,50 for pasning
Når nogle ønsker at reservere deres eget gravsted, bør der være ens regler for alle.
Jeg ønsker nogle klare retningslinier for, hvordan vi gør ved reservation af gravsteder.
Det er svært for folk at forstå, at det ene sted koster det kr. 5.400 og et andet sted kr. 132.
Venlig hilsen David
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