NØRRE LYNDELSE SOGN

Dag og år:

Blad nr. 183

17. januar 2012

Formands
initialer ANL

REFERAT FOR MENIGHEDSRÅDSMØDE

Mødested:
Kirkesalen kl. 19.30 – 22.30
Fraværende:
Formanden:
1. (O) RH er flyttet uden for sognet, men
ønsker j.v.f menighedsrådsloven. §15,
stk 2, at forblive i menighedsrådet
perioden ud.
2. (O+D) Provstibetænkning. Orientering fra
mødet den 9. januar ved NL og TP
3. (O) Formands ERFA-møde i provstiet.

Kassereren:
1. (B) Godkendelse og underskrift af
revisionsprotokollat til
beholdningseftersyn 2011 (se bilag 1)
2.
3. (B) Godkendelse og underskrift af
fuldmagtsforhold over for Sydbank efter
ny konstituering (se bilag 2)
4.
5. O+D) Gennemgang af foreløbigt
årsregnskab 2011(bilag 3)
Kontaktpersonen:
1. (O) Siden sidst
Kirkeværge
1. (O) Folkekirkens Nødhjælps indsamling
d.4 marts
2. (D + B) På de ukendtes grave en
forhøjelse af betalingen for pleje og
pasning af plæne.
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PHJ, DB & KL

Taget til efterretning

Orienteret om forslaget der rummer ændring i
provstevalg og provstiudvalgets kompetence
– det overvejes at gives et høringssvar.
Der drøftes blandt mr- formændene i
provstiet et samarbejde hvor blandt andet
annoncering i pressen og medarbejdernes
geografisk fleksibilitet kan være på
dagsordnen.
Underskrevet og godkendt af de
tilstedeværende
Henvises til ”Referat fra konstituerende møde
i Nr. Lyndelse Menighedsråd, mandag den 3.
november 2008” (beslutningsreferat)
Drøftet og taget til følge.

EVO orienterede om seneste nyt om fugt- og
varme-reguleringen ved orglet
Husk annoncering og spørg konf.
Drøftet og besluttet: at kirkegården i Nr.
Lyndelse også hvad ang. Betaling af
vedligehold af ukendtes grav følger de
vejledende priser udfærdigede af Fyns Stift
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3. (D) Manglende informationer ved MRkonstitueringen i nov.

Drøftet og taget til efterretning.

Sognepræsten:
1. (O) Siden sidst
2. (B) Postkort med stregtegninger fra
Besluttet: TP står for det udarbejdningen af
lokalområdet – pris 4000,- for 400 stk. til
kortene og David spørges om at tage sig af
salg fra kirkekontor og de lokale
økonomien.
handlende. Inge Filt tildeles 20 stk. kort
som tak for at vi må låne tegningerne. (se
bilag 4)
Kirke og kirkegårdsudvalget
1. (O) Status på projektet med lapidarium
Præstegårdsudvalget:
1. (D+B) Udvalget indstiller der indhentet
tilbud på følgende arbejder (se bilag 5)

Projektforslag fremvist – NL og DB arbejder
videre med planerne
Besluttet at byggeudv. (mr. formand, kkformand og pg-formand) tager opgaven på
sig med henblik på at virkeliggøre projektet
inden 1. juni 2012 og vurdere anvendelses af
evt. restbeløb fra jordsalgsprovenu på et
kommende mr. Møde.

Kulturudvalget:
1. (O) Aflyst foredrag den 19. jan.
Indkomne forslag:
ingen
Evt.:
Udfærdiget den 17. januar 2012
Astrid Nygaard Larsen / Thue Petersen
Punkter markeret med

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

orienterende punkt
drøftende punkt
besluttende punkt
lukket møde

Forkortelser

ANL
HN
RH
EVO
NL
PHJ
KL
DB
TP

Astrid Nygaard Larsen
Henning Nissen
Rikke Hermansen
Elna Veje Olesen
Niels Langkilde
Poul Holst Jørgensen
Karsten Lindhardt
David Bøgetoft
Thue Petersen
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Referent TP

(Formand)
(Kasserer)
(Næstformand og Præstegårdsudvalgsformand)
(Kirkeværge og Kontaktperson)
(Kirke og kirkegårdsudvalgsformand)
(Menigt medlem)
(Menigt medlem)
(Graver og medarbejderrepræsentant)
(Sognepræst og sekretær)
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