Nørre Lyndelse Sogn

Tirsdag d.12. april 2011

Blad nr. 175
Formands initialer KL

Dagsorden for menighedsrådsmøde

Referat for menighedsrådsmøde

Mødested:
Kirkesalen kl. 19.30 – 22.30
Fraværende:
David Bøgetoft, medarbejder rep.
Formanden:
Orientering
1. Opsigelse

1.

Mødet lukket under punktet

2.

Allested Maskinudlejning (AM) ønsker en
samarbejdsaftale med MR. Der er forhandlinger i
gang mellem mellem KL og AM, som afventer at
bl.a. graverens stillingsbeskrivelse færdiggøres”.
Beslutning: Tirsdag d. 26.4. er Graverens
stillingsbeskrivelse færdig. Derefter færdiggøres
samarbejdsaftalen med AM.

Kassereren:
1. Underskrift af årsregnskab 2010

1.

Årsregnskabet underskrevet.

2. Gennemgang af opdateret energiregnskab

2.

Energiregnskabet gennemgået, Naturgas Fyn har
ændret afregningsperiode til 31/3, derfor mangler
årsopgørelsen for naturgasforbruget

3. Orientering om budgetproces 2011

3.

Samme budgetproces som sidste år. Hvert
ansvarsområde har sine overslag og ønsker med.
Arbejdsmøde d. 4.5.2011

Kontaktpersonen:
1. Tacha på sangkursus.(EVO)

1.

Til efterretning

2. Overenskomst for organisten (KL)

2.

Drøftet organistens overenskomst.

3. Stillingsbeskrivelse for graveren (KL)

3.

KL laver et udkast, der sendes til høring hos
menighedsrådsmedlemmerne og graveren.
Stillingsbeskrivelsen forventes færdig sidst i april.

4. Indsamlingen til Folkekirkens nødhjælp
Kirkeværge:
1. Vedtægter til sløjfning af gravsteder

4.

Næste år foregår indsamlingen d. 4. marts.

1.

EVO fremlagde udkast, der blev godkend.
PHJ ønsker ført til referat, at han er imod betaling
for sløjfning af gravsted.

1.

Der udtyndes også i år i rågeungerne.

2. Samarbejdsaftale med Allested
maskinudlejning

Sognepræsten:
1. Siden sidst
Sekretær:

ANL får fuldmagt til IT-skrivebordet.
Kirke og kirkegårdsudvalget:
1. Referatet fra sidste møde

1.

Møde d. 19. april ang. kostprisbaserede
kirkegårdstakster.
Arbejdet med kirkediget er forsinket, KL holder
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kontakten med entreprenøren og tænker alternative
muligheder.
2 bøger er indkøbt: ”Træer og buske i by og land om økologi, fysiologi, morfologi, klima og
dyrkning” af Poul Erik Brander og ”Haver fra hele
verden – de store traditioner” af Rory Stuart - begge
bøger kan findes på Graverkontoret.
2. Udvalget indstiller enstemmigt til indkøb
af bænk til afd. D - David har indhentet
pris : 8.875 kr. inkl. moms.

2.

Godkendt

3. Udvalget indstiller enstemmigt, at
forhænget til ”Sakristiet” erstattes af et nyt

3.

EVO arbejder videre

4. Drøftelse af den fremtidige varmepolitik i
4.
kirken. Hvornår er der brug for varme på
kirken og hvorlangt kan temperaturen
sættes ned?
Hensyn til kirkelige handlinger, organisten,
orglet, konfirmander, kalkmalerier,
borebiller, energiforbrug, fugt ….

MR ønsker en undersøgelse af behovet for varme i
kirken. NL har lavet et skema, som implicerede
personer udfylder.
Uddeles senere.

Præstegårdsudvalget:
Kulturudvalget:
1. Påskespisning

1.

OK

2. Grundlovsmøde 2011 og 2012

2.

Andreas Kamm,, kommer i år og Finn Slumstrup,
kommer næste år.

Evt.:
1. 12. maj – Skovvandring og vissionsmøde

1.

2. Loppemarked

2.

Skovvandring kl. 17, og derefter vissionsmøde fra
kl. 18.30.
Udvalget arbejder, - dato 11. sep.

3. Sogneudflugten

3.

Overgår til kaffemik

4. Kommende arrangementer

4.

5. maj – Sogneaften : Elna
15. maj – Kor afslutning – Ulla, Thue, Astrid
5. juni – Grundlovsmøde – Rikke, Astrid

Udfærdiget den 5. april 2011
Karsten Lindhardt / Astrid Nygaard Larsen
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Referent ANL

