Dagsorden for
menighedsrådsmøde.

Dag og år.

Blad nr.

169

10. november 2010

Formands initialer
KL

Referat for menighedsrådsmøde

Mødested:
Kirkesalen kl. 19.30 – 22.30
Fraværende:
Bemærk: ved fravær skal
suppleanter indkaldes.
Formanden:
Valg
Valg af formand og næstformand og
alle enkeltmandsposterne har
virkning for et år ad gangen, jf.
menighedsrådslovens § 8, stk. 3, og
§ 10, stk. 10.
a) Formand
b) Næstformand
c) Kasserer
d) Kirkeværge
e) Kontaktperson
f) Sekretær
g) Ordstyrer for næste ½ år

a) Formand: Karsten Lindhardt
b) Næstformand: Rikke Hermansen
c) Kasserer: Henning Nissen
d) Kirkeværge: Elna Veje Olesen
e) Kontaktperson: Elna Veje Olesen
f) Sekretær: Astrid Nygaard Larsen
g) Ordstyrer for næste ½ år: Rikke Hermansen

1. Udvidelse af kolofon i kirkebladet

1. Besluttet at udvide kolofonen i kirkebladet med alle
menighedsrådsmedlemmernes navne

2. Efterretningssager

2. Møde i byggesagen torsdag d. 11.11. 2010 kl. 15 med Jesper
Lund Nielsen, Rambøll. Tilbuddene renoveringsarbejderne
fremlægges, umiddelbart derefter ekstraordinært
menighedsrådsmøde, hvor der vælges tilbud.

Kassereren:
1. Gennemgang af kvartalsregnskab
30/9
2. Generel orientering

1. Kvartalsregnskabet gennemgået.
2. Der er økonomi til at få nogle ønsker opfyldt:
K&K- udvalget er bevilliget indkøb af snerydningsmateriel og
ombygning af salmebogshylden i kirken.
Præstegårdsudvalget er bevilliget en vogn til salme –og
sangbøger i Kirkesalen.
Forslag om en ny, informationssøjle ved indkørslen til
præstegården og ved indgangen til kirkegården, - forslaget
behandles når byggeriet er afsluttet.
- Ønsker et punkt på dagsordenen hvor der kan orienteres om
forløbet af de forskellige arrangementer og aktiviteter.
Besluttet at punktet kommer på under ”sognepræsten”

- Der er lavet ny vikarseddel, den ligger i skrivepulten i
våbenhuset.
Kontaktpersonen:
1. Orientering om medarbejder møde 1. Referat fra medarbejdermødet omdelt
- Brandvagter ved julegudstjenesterne:
Juleaften kl. 14: PHJ, og kl. 15.30: KL
Juledag kl. 10: PHJ
2. Juledag kl. 10: ANL
Nytårsdag kl. 16: EVO, som også sørger for kransekage og
portvin.
- Graveren ønsker materiel til snerydning – K&K-udvalget
Sognepræsten:
1. Orientering.
Aflysning af gudstjeneste 2. januar
samt De ni læsninger den 12. dec.

1. Besluttet at gudstjenesten d. 2. januar, aflyses.
Besluttet at fravige den normale liturgi med ”De 9 læsninger” i
samarbejde med ”Lindvedkoret”.
-Der er opstillet indsamlingsbeholdere til papir, flasker og
indsamling af stearinlys.

Sekretær:
Kirke og kirkegårdsudvalget:
1. Orientering om orglet
2. Orientering om Kay Sørensens
besigtigelse

1. KL arbejder med sagen
2. Besigtiger tårnet i næste uge.

Præstegårdsudvalget:
1. Referat af præstegårdssyn
(Overført fra sidste mr-møde)

Orientering

Kulturudvalget:
Kirkeværge:
1. Overenskomstaftalen for
Organisten

Kun 1 foredrag i foråret, desuden et musik billede foredrag om
Bach(12. januar)
1. Der arbejdes på højtryk

Indkomne forslag
Til drøftelse
Til beslutning
Evt.:
Udfærdiget den 2. november 2010
Karsten Lindhardt / Astrid Nygaard Larsen

Referent ANL

