NØRRE LYNDELSE SOGN
DAGSORDEN FOR MENIGHEDSRÅDSMØDE

19.-11.-2013

Formands
initialer: EL

Mødested:
Kirkesalen kl. 19.30 – 21.30
Fraværende:
Formanden:
(B) Birka Lund søger om udtrædelse af MR d.d.
(B) Valg af formand
(B) Valg af næstformand

(B) KDJ ønsker at træde ud af kirke- og
kirkegårdsudvalg
(B) JH ønsker at træde ud af kulturudvalget
(O) post

Kassereren:
(D,B) 3. kvartalsrapport
(O) Koda
(O) bonner
(D) fjernvarme
(D) it-skrivebord

BL.BA. Lis Petersen og Mona Rasmussen
deltager.

Godkendt. Lis Petersen indtræder.
Enstemmigt valgt Eva Lauritsen.
Enstemmigt valgt. Jürgen Hansen.
Lis Petersen er valgt som sekretær og i
Præstegårdsudvalget.
Godkendt. Eva indtræder i
Kirkegårdsudvalget.
Godkendt.

Gennemgået og Godkendt.
Fortsætter som nuværende.
Reglerne er præciseret.
Vi afventer.
Oprydning aftalt. Efter en måned flyttes de i
mapperne.

Kontaktpersonen:
Orientering

Kirkeværge:
orientering

Sognepræsten:
(B) – gudstjeneste julesøndag
(B) brandvagt ved julens gudstjenester
(B) traktement ved gudstjenesten nytårsdag
Orientering

Godkendt. FB imod.
Juleaften: David/Bodil. 1.juledag: Jürgen. 2.
juledag: Eva.
Portvin og kransekage.

Side 1

Præstegårdsudvalg:
(O) kloak
Orientering

Kirke og kirkegårdsudvalg
(O) stormskade herunder forsikring

(O) provstens besøg omkring lapedariet
Orientering

En del tagsten er blæst ned. Der er sat nye
tagsten op. Skaden er meldt til forsikringen.
Arkitekten bedes udfærdige Skitse projekt om
ommuringen af kamtakkerne.
I flg. provstens anbefaling gemmes der max
30 gravsten.

Kulturudvalget:
(O) kirkeblad
(O) foredrag
(O) sognetur 2014

Porto udgift undersøges. Oplæg godkendt.
Orientering om planer.
Til Dybbøl og Sønderborg.

(O,B) murankre, kamtakker m.m.

Vi undersøger prisen og om det er muligt at
sætte tænd og sluk ur på.

Indkomne forslag
(D,B) lys i kirken i dec.
Evt.:

Lukket møde
Referent :ERR

Punkter markeret med

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

orienterende punkt
drøftende punkt
besluttende punkt
lukket møde

Forkortelser

EL
ERR
BL
BA

Eva Lauritsen
Elisa R. Rasmussen
Birka Lund
Bodil Andersen

JH
Jürgen Hansen
KDJ Karen D. Jørgensen
FB
Folke Bové
DB David Bøgetoft
MB Mette Behrndtz

(Formand)
(Kasserer)
(Næstformand og sekretær)
(Kirkeværge, Kontaktperson og form.
Præstegårdsudv.)
(Kirke og kirkegårdsudvalgsformand)
(form. kirkeblad og kulturudv.)
(Menigt medlem)
(Graver og medarbejderrepræsentant)
(Sognepræst)

Side 2

Side 3

