NØRRE LYNDELSE SOGN

25.-2.-2016

DAGSORDEN FOR MENIGHEDSRÅDSMØDE

Formands
initialer: EL

Mødested: kirkesalen kl.: 19.30-

Fraværende:

Formanden:

Elisa Rasmussen og Folke Bove har meldt
afbud.
Mona Rasmussen mødt
Der er indhentet tilbud fra 2 firmaer vvedr
plæneklipper Det billigste tilbud valgt .
Det blev vedtaget.
Købstilbuddet vedlægges dagsordenen.

(O) post
(B) indkøb af plæneklipper med tilbehør, tilbud
foreligger
(D,B) oprettelse af legestue
(B) fordeling af opgaver Folkekirkens indsamling
den 13. marts
(D,B) forespørgsel fra Steffen Rode om
samarbejde omkring en kabaret over Halfdan
Rasmussen

Der var enighed om, at der skal være et
kirkeligt aspekt i legestuen

Kassereren:
(B) Revisionsprotokollat til beholdningseftersyn
for 2015
(D,B) 4. kvartals rapport + oplæg til regnskab
2015

Nr.Lyndelse kirkekasses revisionsprotokollat
til beholdningseftersyn for 2015 er behandlet
uden bemærkninger.
Tager til efterretning og afventer afslutning af
regnskab 2015.

!!Kontaktpersonen:
(O) organist Ulla Poulsen har brækket et
håndled

Sygemelding undersøges

Opgaver fordelt. Bodil kommer med suppe .
Eva og Lis planlægger ruter, og Lis modtager
indsamlingsbøsser.
Menighedsrådet skal tage en drøftelse om
brug af salen til kommercielle formål til næste
møde.

Kirkeværge:

Sognepræsten:
Mette Behrndtz har orlov 1. febr. til 30.april
2016, Lene Sørup er vikarpræst
(O) orientering
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Præstegårdsudvalg:
(D,B) bekæmpelse af råger, tilbud foreligger

Enighed om at lade Fyns træpleje få arbejdet
med at beskære træerne i præstegårdshaven
.
Pris 35.100 kr. incl. moms

Kirke og kirkegårdsudvalg:
(O,B) LED-pærer, kirke og kirkesal
(B) udformning af lamper ved indgang til
kirkegård
(O) murankre, arbejdet i tårnrummet,
statusrapport til A.P.Møller Fonden
(B) fugereparationer i gulv i våbenhus og
kirkerum, overslag fra murer

I lysekronerne i kirken beholdes de pærer, der
er, så længe der er erstatningspærer. Så
tages spørgsmålet op igen.
Pæren i lampetterne udskiftes til LED pærer.
I kirkesalen afventer vi prøvepærer.
Ingen ekstra top på lamperne.
Fugerne i gulv i våbenhus og kirkerum bliver
repareret.

Kulturudvalget:
(O,B) opgavefordeling for mødet med Massoud
den 17. marts

Husholdningsforeningen kommer med kage
og hjælper med det praktiske.

Evt.:
Referent:
LP

Punkter markeret med

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

orienterende punkt
drøftende punkt
besluttende punkt

EL
ERR
JH
BA
LP

Eva Lauritsen
Elisa R. Rasmussen
Jürgen Hansen
Bodil Andersen
Lis Petersen

KDJ
FB
MB

Karen D. Jørgensen
Folke Bové
Mette Behrndtz

(formand)
(kasserer)
(form. f. kirke- og kirkegårdsudv.)
(kirkeværge, kontaktperson)
(næstform.,sekretær og form. for
præstegårdsudv.)
(form. kirkeblad og kulturudv.)
(menigt medlem)
(sognepræst)
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