
Menighedsrådsmøde torsdag d. 12. maj 2016 kl. 19.00 i konfirmandstuen 

Afbud: Lars
Nr. Dagsorden Beslutninger
1. Godkendelse af dagsorden

2.
3. Intern kasserer

Budget 
Luthers nøgle

Kirkesti – fast belægning

4. Præsten
5. Kirkegårds-/præstegårdsudvalget 

Syn på præstegården i forbindelse med
fraflytning – se bilag: møderef. fra d. 26. maj
2016
Byggeudvalg- arkitekt?
Borebiller på loft – akut.

Kirkegårdsudvalgsmøde d. 26. maj 2016:
Udvalget indstiller følgende punkter til
beslutning:
Understrygning af pander i sideskib, pris ca.
5.000 kr. + moms, udføres af Ole.
Malerarbejde, kirkens vinduer ud- og
indvendig, efterfølgende rengøring indvendig
ca. pris/Flemming
Radiator i kirkens kor males.
Vinduer i graverhus males.

Træfældning sendes i udbud (løn og lind – nr.
5 fra vest).

Alarm Graverhus (se tidligere fremsendte
tilbud ca. d. 20/4) - status

Kirkens varmesystem virker ikke. Flemming
kontakter konsulent hos AO, for at spørge,
hvor vi kan få vejledning. 

Mikrofon i kirken/Kirsten
Stativ anskaffes.

Beløb hæves til 50.000 kr. før arbejde skal
sendes i udbud?

Robotplæneklipper til præstegårdens
græsplæner

6. Kirkeværge/graver 
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Kirkegårdsvedtægter

Erfagruppe for gravere i TeamØst-regi –
deadline for tilsagn fra TeamØst d. 10. juni.

Jord: 10 års forpagtning?

7. Debatoplæg til menighedsrådsvalg – læs
venligst det tidligere udsendte materiale.

8. Formanden 
1. Kursus d. 31. maj: Landsbykirken som

et aktiv – kort referat

2. Nyt: Pjece babysalmesang til
dåbsforældre og i kirken? Tidspunkter
i oversigt i kirkeblad?

3. Basararbejde folder eller stykke i
kirkeblad?

4. Hylde med bøger til udlån i
konfirmandstue – ny bog Ida Jessen

5. Gudstjeneste ”Aktivigdag” –
spejderne deltager ikke, vi mangler
sejl.

6. Blad og kirkeblad på hjemmeside?

7. Konsulentrunde 2016

8. Ny bjælke på hjemmesiden:
”Kirkeliv” med underpunkterne:
”Børn og unge”, ”Voksne og ældre”
”Foredrag”, ”Koncerter” og
”Kirkekaffe”.

9. Lægmandslæsning undervisning
TeamØst-regi/status (se ref. fra teamØst)

10. Ny præst
Arbejdsgruppe til udformning af annonce:
Britta, Flemming, Anne Marie og Kirsten.
Ref. fra møde d. 2. juni.
Tidsplan:
28/6 -10/8: Opslagsperiode
20/6: Annoncedeadline Præsteforeningens
blad 
1/8: Annonce i KD: Indsendes til annoncering
1/8
16/8 kl.18.30: Orienterende møde i Varnæs –
biskop og provst deltager.
Uge 35 (29/8-4/9): Prøveprædikenperiode
8/9: Indstillingsmøde i Varnæs – provsten
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deltager
15/10: Ansættelse
16/10 kl. 14.00: Indsættelse

11. Nyt logo/Britta
12. Kommende møder og kurser

1. Torsdag d. 25. august 2016 kl. 19.00-
21.00: Budgetsamråd på Folkehjem

13. Kommende gudstjenester og andre
arrangementer internt

Dato for stillegudstjeneste – find dato i nov.

Gudstjeneste d. 4. september kl. 16.30 med
Ulrich Vogel – efterfølgende middag. Der er
tilmelding fra Husum.

Høstgudstjeneste d. 18. september, evt. oplæg
med film for børn NATUR.

Film: Forslag: ”Stille hjerte”, ”Sorg og
glæde”, ”Mennesker bliver spist”.

Lægmandsgudstjeneste d. 9. oktober kl.
10.00. Arbejdsgruppe:
Tekst: 20.s.e.trin. De onde vinbønder

14. Punkter til næste dagsorden (juli)
Ajourføring af tavle over præster.
Evaluering af skabet i våbenhuset.

15. Eventuelt MØDER:
Næste menighedsrådsmøde: ???

Sendt til: Anne Marie Laier, Flemming Pedersen, Britta Leonhard, Lars Bruun Andresen, Johnny
Petersen, Sten Kruse, Jacob Bech Jensen, Hanne - hjemmeside.
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