Dag og år :

M
Menighedsmøde
for Fly Menighedsråd hos
Tanja og Hyacinthe
torsdag
den 24. oktober 2019 kl. 18.00
F

Dagsorden:
MMM

1. Godkendelse/underskrift af referat
2. Nyt fra præsten
3. Nyt fra formanden
a. Havefest
b. Studietur
c. Udflugtsmål 2020?
4. Resultat af endeligt budgetsamråd
a. Godkendelse af budget 2020
5. Arrangementer
a. Menighedsmøde
i. Forplejning
ii. Gennemgang af dagsorden
(referat fra sidste møde)
b. Gloria Kvartetten 6. november
i. Billetsalg
ii. Øl/vand??
c. Adventsarrangement
i. Servering
ii. Julemand
iii. borgerforeningen
d. Julefrokost - dato
6. Nyanskaffelser – status
a. Løvsuger
7. Lukket punkt
8. Næste møde
9. Eventuelt

Blad nr

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

Ad. 1: Referat fra sidst blev godkendt og underskrevet.
Ad. 2: Punktet udgår.
Ad. 3:
a) Der er nedsat et udvalg – en fra hvert råd. Leif
deltager på vegne af Fly Menighedsråd - Turi år ind
som suppleant, hvis Leif er forhindret
b) Emner blev drøftet.
c) Sogneudflugten kan næste år lægges i slutningen af
august eller starten af september. Muligt udflugtsmål
er klosterkirken i Mariager og efterfølgende køre
rundt om Mariager Fjord.
Ad. 4: Budget for 2020 blev godkendt.
Ad. 5:
a) Menighedsmøde
Der er 8 tilmeldinger. Der bestilles smørrebrød +
drikkevarer.
Der orienteres om præstesituationen, økonomien, nye
kirkegårdskort samt planer om at omdanne en del af
kirkegården.
b) Gloria-kvartetten
Der betales 50 kr. pr. billet som egenbetaling. De
deltagende tilbydes en øl eller vand efter koncerten.
Hyacinthe sørger for bestilling og afhentning af øl og
vand.
c) Adventsarrangement
Arrangementet starter kl. 15.00 i kirken. Det afholdes
sammen med borgerforeningen. Der serveres
æbleskiver, gløgg, kaffe, te, juice og kakao. Turi finder en
julemand. Og han er fundet – Henrik Andersen stiller op!
d) Skal i høring hos Leif
Ad. 6:
a) Der er anskaffet en ny løvsuger. Den er bevilliget på
budget for 2020.

Evt. afbud til Turi på
turiroslund@gmail.com eller tlf. 20 42
44 33
senest 20. oktober 2020
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Ad. 8: Næste møde afholdes torsdag den 28/11 2019 kl.
18.00 på Solgårdsvej 16.
Ad. 9: Der var intet til dette punkt.

