Dag og år :

Menighedsrådsmøde hos Tanja og
Hyacinthe
torsdag den 8. marts 2018 kl. 18.00
Dagsorden:

1. Godkendelse/underskrift af
referat
2. Orientering fra Formanden
3. Nyt fra Præsterne
4. Skærtorsdagsnadver
a. Mad
b. Andre indkøb
5. Konfirmation
6. Kirkegårdsvedtægt – er
godkendt
7. Økonomi – noget nyt fra
Oda?
8. Forberedelse til maj-mødet
9. Planlagte arbejder (også til
maj-mødet)
a. Maling af døre – se
tilbud
b. Maling af
graverhus – se
tilbud
c. Kalkning af kirke +
algefjerner
d. Hække (tilstand
efter vinteren)
10.Fotografering til
Hjemmesiden -orientering
11.Sogneudflugt - udkast
12.Facebook side for Fly Kirke?
13.Skal vi have MobilePay?
14.Næste møde
15.Eventuelt

Evt. afbud til Turi på
turiroslund@gmail.com eller
tlf. 20 42 44 33
senest 3. marts 2018

Blad nr

Tilstede var: Turi Roslund, Leif Frederiksen, Oda
Thomsen, Jørgen Husted, Caspar Tornøe, Hyacinthe
Anohi og Tanja H. Kristensen
Afbud fra: Ryan Nørgaard og Rasmus M. Johansen

Ad. 1: Referat fra sidst blev godkendt og underskrevet.
Ad. 2: Formanden informerede om, at der er budt ind på en
tid til Maj-samtalerne, og det drejer sig om den 17/5 2018 kl.
19.00. Vi ved dog endnu ikke, om vi får den tid.
Ad. 3: Vi risikerer at blive ramt af lockout ift. Jørgen, og det
kan ramme konfirmationerne i Fly og Vridsted.
Der skal indkøbes bibler til årets konfirmander.
Ad. 4: Der er bestilt mad til 35 personer hos TKC Mad.
Det blev aftalt, at der dækkes borde dagen før skærtorsdag.
Derudover blev det gennemgået, hvad der skal foretages af
andre indkøb til skærtorsdagsnadveren.
Ad. 5: Ryan skal have poser, og så skal kirken pyntes.
Ad. 6: Vores nye kirkegårdsvedtægt er godkendt.
Ad. 7: Regnskabet for 2017 blev kort gennemgået, og der
blev indhentet nødvendige underskrifter i relation hertil.
Ad. 8: Forud for maj-mødet sætter Turi og Tanja sig sammen
og forbereder sig til mødet.
Ad. 9: Påtænkte projekter blev gennemgået. Herunder er:
- Maling af døre
- Maling af graverhus
- Kalkning af kirke samt algefjerner
- Vurdering af hækplanternes tilstand ovenpå vinteren
- Omlægning af fliser
- Kirken er i dårlig stand pga. dårlig kalkning og megen
fugt.
Ad. 10: Bente tager billederne til hjemmesiden på
Fjandbohus. Bente melder tilbage med mulige datoer.
Ad. 11: planen for sogneudflugten blev gennemgået.
Ad. 12: Det blev besluttet, at vi midlertidig udskyder en
Facebook side for Fly Kirke.
Ad. 13: Det blev besluttet, at vi på nuværende tidspunkt ikke
skal have MobilePay.
Ad. 14: Næste møde afholdes den 24/5 2018 kl. 18.00 hos
Tanja & Hyacinthe på Solgårdsvej 16.
Ad. 15: VISDA-afgift kan vi ikke slippe for at betale.
Forsikringen er ligeglad med, at Ryan indimellem hjælper
Poul Erik i Vridsted og omvendt!
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