NØRRE LYNDELSE SOGN

3.-5.-2018

DAGSORDEN FOR MENIGHEDSRÅDSMØDE

Formands
initialer: EL

Mødested: Kirkens skov kl. 17.00
kirkesalen kl. 19.00
Fraværende:

Afbud fra David Bøgetoft

Formanden:
(O) Budgetmøde hos provstiudvalg

Frie midler bør anvendes til budget 2019 i alt
200.000 kr.
Udvendig kalkning i 2020
Indvendig
”
i 2021
Tilskud til begravelser efter de nye
begravelsesregler.
Provsten støtter planerne for tårnrummet, og
vi skal selv betale af de frie midler,
eksempelvis de penge, mr har arvet.

Kassereren:
(O,B) 1. kvartalsrapport
(O,D,B) budget 2019

1. kvartalsrapport behandlet og godkendt.
Budget 2019 godkendes på næste møde.
Beløb bør afsættes til vedligeholdelse af
vores skov (ved Lindved Å/Dømmestrupvej).

Kontaktpersonen:
(O,B) Lydanlæg i Kirkesalen
(O,B) Vikar for kirkesanger/kirketjener

Kirkeværge:
(O) Skovbesigtigelse

Lyden er forsvundet fra lydanlægget.
Vi investerer i et nyt anlæg, der også kan
afspille blue-ray. Tilbud indhentes.
Begge kirkesangere er forhindret i at komme
til gudstjeneste den 13.5. og den 20.5.
Vikarer kan fint synge – men kender ikke til
de øvrige opgaver: flaghejsning, salmenumre
etc. Vi beslutter, at mr tager sig af disse
opgaver, når det er nødvendigt. I forbindelse
med barnedåb den 13.5. bliver der løbende
altergang. Bodil tager sig af alt det praktiske.

Skoven ser bedre ud end sidste år.
Der tages kontakt til Hededanmark for en
vurdering med henblik på forbedring af
områdets vækst og generelle udseende.

Sognepræsten:
Mette – der ikke var med ved sidste møde –
blev orienteret om vores evaluering/udbytte af
visitatsen.

Side 1

Præstegårdsudvalg:
(O) (B) Orientering om kloakering

Kirke og kirkegårdsudvalg:
(B) pinsepyntning af kirken

Kulturudvalg:
(O) Grundlovsdag

Fascinen i præstegårdspladsen er ikke
særlig effektiv.
Fascinevandet skal sluttes til kommunens
kloak, så skulle problemet være løst. Der
indhentes tilbud.

Eva skaffer blomster. Der pyntes den 19. maj
kl. 15.00.

Grundlovsdag efter traditionerne med tale og
efterfølgende te/kaffe og kage. Lis og Eva
bager bradepandekager.

Evt.:
Referent:
KDJ

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

