Blad nr

M
Menighedsrådsmøde
for Fly Menighedsråd
hos Tanja og Hyacinthe
torsdag
den 16. januar 2020 kl. 18.00
F

Dagsorden:
MMM

1. Godkendelse/underskrift af
referater
2. Orientering fra præster og formand
3. Evaluering
a. Adventsarrangement
b. Nytårsgudstjeneste
4. Arrangementer og planlægning
a. Konfirmandgospel
b. Skærtorsdagsnadver
c. Valg – orienteringsmøde 12.
maj
d. Evt. koncert?
e. Indsættelse af ny præst
5. Fra Aktivitetsudvalget
6. Indkøb af reoler
7. Budgetinput ( i god tid)
8. Eventuelt

Evt. afbud til Turi på
turiroslund@gmail.com eller tlf. 20 42
44 33
senest 10. januar 2020

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

Ad. 1: Referat fra sidst blev godkendt og underskrevet.
Ad. 2: Der har været afholdt møde om kordegnesamarbejdet. Indstillingen
fra Fly Menighedsråd er, at vi ikke mener, at der skal godkendes en
regning fra Velas, tidligere LMO, som er SÅ gammel.
Ad. 3:
a) Adventsarrangementet var godt, og gentages i samme format i
2020.
b) Nytårsarrangementet var godt besøgt og gentages i 2020 i en
anden kirke i pastoratet.
Ad. 4:
a)

Der er 22 konfirmander samt et band på 4 – 5 personer.
Leif og Birgit laver morgenmad fra kl. 7.30 Der bestilles pizza og
indkøbes drikkevarer. Turi bager boller, Tanja bager kage. Der
hæves penge til busbilletter. Bussen afgår til Fly kl. 14.01.
b) Der skal bestilles mad. Der indhentes tilbud fra forskellige
mulige leverandører. Der indkøbes desuden drikkevarer til
arrangementet, når vi kommer tættere på.
c) Planen for orienteringsmødet den 12. maj 2020 blev
gennemgået.
d) Der planlægges en koncert med Flemming Både i løbet af
efteråret, forventelig primo november.
e) Ny præst indsættes den 1. marts 2020 kl. 9.15 i Fly v/domprovst
Thomas Frank. Der serveres kirkekaffe efter indsættelsen

Ad. 5: Der var orientering fra repræsentant i aktivitetsudvalget.
Arrangementsblanket fra nytårsgudstjenesten blev udfyldt.
Ad. 6: Det blev besluttet, at der indkøbes lagerreoler og nyt bord til
graverhuset.
Ad. 7: Overvej forslag til budgetinput til næste møde.
Foreløbig er der følgende punkter:
- Græsarmering
- Affaldsgrav
Ad. 8 Der var intet til dette punkt.

Næste møde afholdes torsdag den 12. marts 2020 kl. 18.00 på
Solgårdsvej 16.
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