Dag og år :

M
Menighedsmøde
for Fly Menighedsråd hos
Tanja og Hyacinthe
Mandag
den 24. september 2018 kl. 18.00
F

Blad nr

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

Dagsorden:
MMM

Ad. 1: Referat fra sidst blev godkendt og underskrevet.

1. Godkendelse/underskrift af referat
2. Nyt fra præsterne
3. Nyt fra formanden
a. Blytag/misfarvninger
4. Resultat af endeligt budgetsamråd
a. Godkendelse af budget 2019
5. Bilag vedrørende regnskab 2017
6. Arrangementer
a. Menighedsmøde
b. ”Cohen i Kirken”
i. billetsalg
c. Adventsarrangement – i det
små
d. Julefrokost - dato
7. Menighedsmøde 9. oktober
a. Dagsorden – se kirkebladet
b. Kirkegårdskonsulent
c. Diverse/hvem gør hvad?
8. Oplagsplads – køreplader
9. Nyanskaffelser – status
a. Støvsuger til graverhus?
b. Budget input til 2020
10.Lukket punkt
11.Næste møde
12.Eventuelt

Ad. 2: Konfirmandundervisningen starter på fredag.
Ad. 3: De misfarvninger, der er på blytaget, er ikke noget
alvorligt. Taget bliver ikke utæt, men der ligger en hinde på
taget.
Ad. 4: Budgettet for 2019 blev godkendt.
Ad. 5: Revisionsprotokollen blev gennemgået. Bemærkninger
til protokollen blev udarbejdet, og protokollen blev
underskrevet.
Ad. 6:
a) Der er menighedsmøde den 9/10 2018 kl. 18.00. Vi
mødes i forsamlingshuset kl. 17.00. Turi, Ryan, Tanja
+ evt. Hyacinthe kommer. Leif og Jørgen har ikke
mulighed for at deltage. Vi kører menighedsmødet
efter offentlig udmeldt dagsorden. Der serveres
smørrebrød. Der er tilmelding til mødet.
Hvis man planlægger ændringer på kirkegården, skal
det gennemgås med en kirkegårdskonsulent, som
kan komme med forslag.
b) Det blev besluttet, at billetsalg til Fly-boere kan
foretages før koncerten. Resten må købe billet på
dagen ved indgangen. Billetter koster 50 kr. pr. stk.
Koncerten afholdes torsdag den 1/11 2018.
c) Tante Andante og Skipper Skræk kommer til
adventsarrangementet. Arrangementet afholdes i
samarbejde med borgerforeningen.
d) Dato for julefrokost bliver fredag den 18/1 2019 på
Rosenhøj i Skive.

Ad. 7: Der henvises til punkt 6a.

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

Ad. 8: Der er nu lagt køreplader og sået græs på tilkørslen til
oplagspladsen, og det fungerer.
Ad. 9:
a) Turi undersøger priser på ny støvsuger, fordi den
gamle er brændt sammen.
b) Af budgetinput til 2020 er der følgende: Ny løvsuger,
låge og sokkel på flagstang skal males.
Ad 10: Uden for referat.
Ad. 11: Næste møde afholdes torsdag den 15/11 2018 kl.
18.00 på Solgårdsvej 16.
Ad. 12: Diverse modtaget materiale blev gennemgået.
Tidspunkt for majsamtale 2019 er den 2. maj 2019 i Viborg.
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