NØRRE LYNDELSE SOGN
DAGSORDEN FOR MENIGHEDSRÅDSMØDE

6.-5.-2020

Formands
initialer: EL

Mødested: Kirkesalen 19.00- 21.00
Fraværende:

MB kommer kl.19.30.

Formanden:
(O,B) orienteringsmøde den 9. juni (optakt til
menighedsrådsvalget)

Datoen vil blive udmeldt af
provstiet i medierne.
BA bliver dirigent ved
orienteringsmødet den 9.6.
Dagsordenen til dette møde
gennemgås.
Vi går ud fra, at der er
provestesyn på den aftalte dato
kl.13.00.
Ang budget 2021: Foreløbige tal
viser, at provstiet tildeler os
ca.100.000 nmindre år 2021 end
i 2020. Der venter dog
forskellige reparations-udgifter.
Ønsker til næste års budget skal
være klar inden næste mrmøde.

(O) provstesyn 26. maj
(O) budget 2021 (første udmelding)
Kasserer:

Kvartalsrapporten ser fornuftig
ud. Den gennemgås og er blevet
godkendt.

1. kvartals rapport
Kontaktpersonen:

Kirkeværge:
(O) status Tårnrummet og våbenhuset

Vi skal først og fremmest have
fundet nogle stole. De forskellige
muligheder mht våbenhuset
diskuteres. Elektriker kontaktes.

Side 1

MB har skrevet hilsener til
konfirmanderne, som skal
omdeles på den oprindelige
konfirmationsdag. Hjemmesiden
er blevet opdateret, så der kan
lægges prædikener ud.
Præstegårdens
internetforbindelse er ikke
optimal, det skal ordnes. MB
undersøger det.
Rågeplagen: noget skal iværksættes.

Sognepræsten:

Præstegårdsudvalg:

Rensning af præstegårdens tag
er gået i gang.

Kirke og kirkegårdsudvalg:

Kulturudvalg:

Sommerudflugten er aflyst/udsat
til næste år.
Der tages stilling til
grundlovsarrangementet efter
statsministerens næste
udmelding ang. coronaen.

Kirkens liv:

I
Ingen skovvandring i år.
Naboerne er orienteret.
Trælågen ind til kirkegården bør
udskiftes.

Evt.:

Referent:

Punkter markeret med

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

orienterende punkt
drøftende punkt
besluttende punkt

EL

Eva Lauritsen

(formand)

Side 2

BA
Bodil Andersen
LP
Lis Petersen
JF
Jesper Fabricius
KDJ Karen D. Jørgensen
MR Mona Rasmussen
IBP Inge Birkholm Petersen
MB Mette Behrndtz

(næstformand, kontaktperson)
(kasserer)
( kirkeværge)
(form. kirkeblad og kulturudv.)
(menigt medlem)
(menigt medlem)
(sognepræst)

Der har ikke været afholdt fysisk møde.
Behandling og godkendelse er sket elektronisk.
Nr. Lyndelse menighedsråd den 15.- 4.- 2020
Eva Lauritsen

Side 3

