NØRRE LYNDELSE SOGN

6.-9.-2018

DAGSORDEN FOR MENIGHEDSRÅDSMØDE

Formands
initialer: EL

Mødested: Kirkesalen kl. 19.00 – 21.00
Fraværende:

KDJ

Formanden:
(O) Landemode den 29. sep.
(O) referat fra budgetsamråd den 30. aug.

Sidste tilmelding 18 sept. Til Eva

Kassereren:

Kontaktpersonen:
(O) referat fra medarbejdermøde
(O) resultat af arbejdspladsvurdering
(O,D,B) indkøb af bord til transpotabelt klaver
og bakke til nadverbægrene
(O,D,B) udvalg til udarbejdelse af
beredskabsplan

Kirkeværge:
(D) Tårnrummet, ideer
(B) Sikring af gravsten

Sognepræsten:
(O) konfirmander 2018-2019
(B) Høstgudstjeneste 16. sep.
(O,B) klokkeringning, forslag vedhæftet
(D,B)Børnekor

Der vil blive lavet en transportkasse på hjul til klaveret, og
købt 2 bakker til transport af nadverbægre.
Jesper står for at oprette et udvalg, som skal lave en
beredskabsplan f. eks. I tilfælde af brand. Desuden synes
alle, at det var en god ide at få et kursus i førstehjælp for alle
incl. kirketjenere.

Jesper kontakter en arkitekt for at få en vurdering på
baggrund af vores ideer og svar fra nationalmuseet.
Lapidariet og kirkegården gennemgås for mulige farlige
gravsten, og Arbejdet med sikring skal udføres af
professionelle på gravstedsejerens regning,

Der bliver 2 hold konfirmander i 2019 et fra friskolen, og et
hold fra C.N.skolen
Der vil blive kirkekaffe efter høstgudstjenesten. Kirkepyntning
lørdag eftermiddag ved Eva, Mona og Inge
Regulativ om klokkeringning i forb. Med bisættelser og
begravelser tilrettes således, at bedeslagene altid ligger efter
velsignelsen.
Børnekor stilles foreløbig i bero på grund af manglende
tilslutning, vil i stedet bruge organisten til konfirmanderne.

Præstegårdsudvalg:
(O) Kirkesyn

Efter nylig kirkesyn, blev der gjort opmærksom på manglende
flugtveje i præstegården.

Side 1

Kirke og kirkegårdsudvalg:
(D) Indgang til kirken

David kontakter Stepless, som er et firma, der har nogle
løsninger på adgangsforhold for kørestolsbrugere .

Kulturudvalg:

Evt.:
Referent:
LP

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

