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Dagsorden for menighedsrådsmøde.

Referat for menighedsrådsmøde

Mødested:
Kirkesalen kl. 19.30 – 22.30
Fraværende:

Formanden:
1. Efterretningssager:
a) Byggesagen
b) Nyt fra advokaten
c) Nyt syn på kirkebladet
d) Lys på kirken
Kassereren:
a) Energiregnskab
b) Forrentning af jordsalgs-provenu
c) Kort status om kvartalsregnskab 30/9
(fremlæggelse først på mødet i november)
d) Generel orientering
Kontaktpersonen:
Orientering

RH og NL

1
a) Byggemøde d. 19.10 2010 kl. 14.30
b) Brev fra Anne Thygesens advokat, at han ikke
varetager sagen mere.
c) Drøftelse af økonomien omk. kirkebladet
d) Punktet udsat til foråret 2011.

a)Energiregnskabet gennemgået
b)Opgørelsen over jordsalgs-projektet gennemgået.
c)Udsat.
d)Regnskabet for den årlige sogneudflugt og udflugten
for personalet og menighedsrådet blev forelagt.
- Der bliver gjort rent mandag.
- Prøveperioden for rengøringsfirmaet udløber snart, vi
ønsker de fortsætter og EVO forhandler nyt
opsigelsesvarsel.
- Overenskomsten for kirkesangerne er klar til
underskrift lige som organistens overenskomst også
næsten færdig. Graverens forhandles i november.
- 29.10.2010 er der personalemøde, hvor der undervises
i klokkeringning.

Kirkeværge:
Sognepræsten:

Sekretær:
a) Personalehåndbogen – orientering
b) Datoer for kommende mr-møder
Kirke og kirkegårdsudvalget:
a) Referat af kirke og kirkegårdssyn
b) Valg af tilbud på kirkediget
(mødet lukkes under dette punkt)

a. Arbejdet fortsætter når byggerierne er afsluttet
b. d. 18. januar, d. 16. februar, d. 14. marts

a. ANL redegjorde for synet.
b. Oxholm valgt som entreprenør til kirkediget

Præstegårdsudvalget:
a) Udleje af kirkesalen – fortsat drøftelse
b) Referat af præstegårdssyn.

a. Lejen af salen til begravelseskaffe fastsættes til 1200
kr. Lejen dækker rengøring og brug af faciliteterne,
herunder service og duge.
Muligheden for at ansætte en ”værtinde” til kirkesalen
undersøges.
b. Udsat p. gr. af RH´s fravær.

Kulturudvalget:
Indkomne forslag
Til drøftelse
Til beslutning
Evt.:
Udfærdiget den 5. oktober 2010
Karsten Lindhardt / Astrid Nygaard Larsen
Referent ANL

