Onsdag d.8. juni 2011

Blad nr.

176

Nørre Lyndelse Sogn
Dagsorden for menighedsrådsmøde

Formands initialer KL
Referat for menighedsrådsmøde

Mødested:
Kirkesalen kl. 19.30 – 22.30
Fraværende:
Formanden:
1. Overenskomst for Organisten.
2. Stillingsbeskrivelse for Graveren.

1.
2.

3.
4.

3.
4.

Sidste nyt fra byggeriet.
Planlægning af sogneeftermiddag.

Lukket møde
Overenskomstudvalget laver udkast hurtigst og
dette rundsendes til gennemsyn og evt.
kommentarer.
Orientering
d. 19. juni efter gudstjenesten. Detailprogram
rundsendes.

Kassereren:
1. Orientering.

1.

Budgettet er afleveret.

Kontaktpersonen:
1. Bestilling af rengøring.
2. David ferie – hvem låser op og i?

1.
2.

EVO bestiller rengøring
Kirken er ikke åben i graverens ferie. Kirken
kan åbnes efter anmodning. EVO laver opslag
med tlf. nr. hvortil, der kan ringes.

Kirkeværge:
1. Orientering.

1.

Ingen bemærkninger.

Sognepræsten:
1. Siden sidst.

1.

Sognepræsten vikarierer en del i provstiet.
Kaffemik arrangerer sogneudflugt til efteråret.
Der er kun skudt 16 råger i år.

Sekretær:
Orienterede om muligheden for at søge penge i
”tilgængelighedspuljen” hos Erhvervs og
Byggestyrelsen. Ansøgningsfrist 15. august.
Kirke og kirkegårdsudvalget:
1. Undersøgelse af behovet for varme i
kirken.
2. Anmodning om at kalke kirken
ekstraordinært på udsatte steder.
Præstegårdsudvalget:
1. Ønske om at plante hæk, så graverens
materialeplads og præstehaven
adskilles.

1.
2.

2.

NL sender skemaet på mail, hvorefter der
returneres til ham hurtigst muligt.
Kassereren undersøger om det er økonomisk
muligt.

Udvalget vender tilbage i efteråret med en
beskrivelse af projektet og prisoverslag.
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Kulturudvalget:
1. Orientering om kommende
arrangementer

1.

Der arbejdes med næste års program og
arrangementer sammen med andre sogne

1.

Punktet blev drøftet. Enighed om at der
arbejdes videre for at finde en Værtinde. EVO
arbejder videre

Indkomne forslag
Til drøftelse:

1.

Tanker om oprettelse af et korps af
frivillige, der kunne træde til ved
arrangementer og oprydning efter
disse.(Elna)
Til beslutning:

Ingen indkomne forslag
Evt.:
Udfærdiget den 24. maj 2011
Karsten Lindhardt / Astrid Nygaard Larsen
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