NØRRE LYNDELSE SOGN

7.-6.-2017

DAGSORDEN FOR MENIGHEDSRÅDSMØDE

Formands
initialer: EL

Mødested: kirkesalen kl. 19.00- 21.30
Fraværende:

Karen Dreyer Jørgensen
David Bøgetoft
Mette deltog i punktet sognepræsten

Formanden:
(O) betænkning 1567 Menighedsrådsvalg i
fremtiden
(O) besøg af provstiudvalget den 27. juni (indvendig kirkekalkning)

Kassereren:
(D,B) budget 2018
(B) fastsættelse af pris for leje af Kirkesalen
(B) valg af Bank
(D,B) forord til budget
(O) svar fra provstiet på ansøgning om forbrug
af frie midler (bilag vedlagt)

Nr.Lyndelse Sogns menighedsråd,cvr nr.
35100628,budget 2018 bilag budget afleveret
d. 7/6-2017 19,53 behandlet og godkendt.
Vi fortsætter med at tage 1200 kr. i
lejeindtægt for kirkesalen.
Vi fortsætter med Sydbank.

Kontaktpersonen:

Kirkeværge:
(O) reparation af kirkedør

Kirkedøren er repareret
Kirkegårdslampe repereres. Tilbudet er på
6985,00 kr. plus moms

(O,B) kirkegårdslampe
Sognepræsten:
(B) honorar for fotografering af konfirmander
(D,B) deltagelse i projekt med Faaborg-Midtfyn
Musikskole og Dagpleje
Præstegårdsudvalg:
(B) robotplæneklipper

Kirke og kirkegårdsudvalg:
(B) afsluttende regnskab murankre m.m.

Honorar til Hasse kr. 3000 i alt.
Mette synes at ideen er god, men mangler
tid.Nr.Søby har sagt ja til projektet, og Mette
retter henvendelse til Nr.Søby menighedsråd
om et samarbejde..

Robotplæneklipper indkøbes

Regnskabet godkendt og overskuddet går til
provstiet.

Side 1

(D,B) kirkegårdsplan
(B) dør til fyrrum, forsatsvinduer og isolering af
rør i værksted
(O) kirkekalkning (da datoen for svar til provstiet er 6.

Positiv for en plan fra provstiudvalget.
Vedr. dør,.forsatsvinduer og isolering:Arbejdet
sættes i værk.

juni, har jeg svaret at vi ønsker partiel kalkning)
Bilag fra provstiet vedlagt

Kulturudvalget:

Evt.:
Referent:
Lis Petersen

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

