Dag og år : Onsdag den 8/8 2018

Blad nr

Tilstede var: Turi Roslund, Ryan Nørgaard, Hyacinthe
Anohi og Tanja H. Kristensen

Menighedsrådsmøde hos Tanja og
Hyacinthe
Onsdag den 8. august 2018 kl.
18.00
Dagsorden:

1. Godkendelse/underskrift af
referat
2. Nyt fra Pæsterne
3. Kirkeblad
4. Endeligt budgetsamråd –
hvem deltager?
5. Arrangementer
a. Sogneudflugt –
annonceres i Fjends
Bladet
b. ”Cohen i Kirken”
c. Studietur – hvem
deltager
d. Adventsarrangement
6. Menighedsmøde - dato
a. Emner
b. Plan for kirkegården?
c. Spisning/menu
7. Kirkesyn – dato aftales
8. Status på igangværende
arbejder
a. Status
igangværende
projekter
b. Misligholdt
gravsted
9. Kirkeblad (Formandsmøde)
10.Eventuelt

Afbud fra: Caspar Tornøe, Jørgen Husted, Rasmus M.
Johansen og Leif Frederiksen

Ad. 1: Referat fra sidst blev godkendt og underskrevet.
Ad. 2: Udgår pga. ændret mødedato og derfor afbud fra
præsterne.
Ad. 3: Kirkebladet drøftes nærmere til næste formandsmøde.
Ad. 4: Turi og Tanja deltager i det endelige budgetsamråd.
Ad. 5:
a) På nuværende tidspunkt er der tilmeldt 16 personer til
sogneudflugten. Der annonceres om turen i uge 33.
Turi sørger for bestilling af rundstykker og frokost.
Der er afgang fra Fly kl. 8.30.
b) Der bestilles smørrebrød til bandet. Vi serverer en øl
eller sodavand efter koncerten.
Entrebilletten koster 50 kr., som betales på dagen ved
indgangen.
c) Turi sender indbydelse rundt til årets studietur, når
hun modtager den.
d) Tante Andante er bestilt til adventsarrangementet,
som kommer til at foregå uden præsterne.
Ad. 6: Der er stillet forslag om følgende datoer til afholdelse
af menighedsmøde – tirsdag den 9/10 eller den 23/10 2018.
a) Bl.a kunne vi godt tænke os en tilbagemelding fra
deltagerne på, hvad de har af ønsker til kirkegården i
fremtiden.
b) Ryan vil gennemgå, hvad der er af planer for
kirkegården.
c) Der bestilles smørrebrød til menighedsmødet, som
afholdes i forsamlingshuset.
Ad. 7: Dato for kirkesyn er aftalt til søndag den 26/8 2018 kl.
10.00.
Ad. 8:
a) Vi har fået malet graverhuset + kapel, og kirken er
blevet kalket.
Vi har modtaget et tilbud på græsarmering, men der
indhentes et yderligere tilbud herpå.
b) Der er fundet en løsning herpå.
Ad. 9: Der henvises til punkt 3 ovenfor.
Ad. 10: Næste menighedsrådsmøde afholdes mandag den
24/9 2018 kl. 18.00.

Evt. afbud til Turi på
turiroslund@gmail.com eller
tlf. 20 42 44 33
senest søndag den 5. august
2018
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