NØRRE LYNDELSE SOGN

8.-2.-2018

DAGSORDEN FOR MENIGHEDSRÅDSMØDE

Formands
initialer: EL

Mødested: kirkesalen kl. 19.00
Fraværende:

Ingen.

Formanden:
(O,B) datoer fra provstiet
Formandsmøde den 8. marts
Indledende budgetsamråd 5. april
Budgetmøde 18. april
Møde for kontaktpersoner 16. maj
Budgetsamråd 30. august
(D,B) ansøgning fra Danmarks Kirkelige
Mediecenter

Eva deltager den 8.3.
Budgetsamråd afholdes her.
Lis og Eva deltager den 5. og den 18. april.
og den 30. august.
Ansøgning om film til børn om at miste. Vi
giver 500 kr.

Kassereren:
(O) foreløbig 4. kvartals rapport 2017

Vi venter med gennemgangen til den endelige
årsrapport foreligger.

Kontaktpersonen:
(O,B) kirkesangere
(O,B) mulig frihed til organist

Der bevilges en ekstra halv time til højmesse.
Ved ekstraordinære tjenester honoreres for
overforbrug af timer.
Fri til organisten bevilges.

Kirkeværge:
(O) reparation af kirkens tag

Tagsten på kirketaget repareres, når der
kommer stillads op i forbindelse med kalkning
til foråret.

Sognepræsten:

Der skal betales ophavsretsafgift ved brug af
billeder.

(O,B) kirkens brug af billeder, ophavsret
Præstegårdsudvalg:

Kirke og kirkegårdsudvalg:

Side 1

Kulturudvalg:
(D,B) kirkeblad
(D,B) kirkekaffe i Kirkesalen
(D) måske ønsker til budget 2019
Ændring af tårnrummet, fjernelse af faste
bænke, erstattet af stole og cafeborde.
Glasmontre til udstilling af engle, messehagel,
klangpose m.m.

Vi fortsætter med at lave kirkeblad, men det
skal distribueres på en anden måde: Postnord
er for dyr.
Kirkekaffe med rundstykker i Kirkesalen er en
god idé – med mellemrum. Skal annonceres i
Kirkebladet.
Ændring af tårnrummet kan fint kombineres
med indvendig kalkning af kirken.

Evt.:
Referent:
Karen Dreyer Jørgensen.

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

