
Menighedsrådsmøde onsdag d. 11. april 2012 kl. 17.00 i konfirmandstuen.
Kl. 18.30: Offentligt regnskabs- og visionsmøde
Nr. Dagsorden Bemærkninger
1. Godkendelse af dagsorden Lamper kapel

2. Organiststilling
Indrykkes i PO-bladet primo maj.
Ansøgningsfrist d. 22. maj. Samtaler i uge
22. Status.

3. Orientering fra intern kasserer 

4. Orientering fra præsten

Hundepension

5. Orientering fra kirkeværge/graver

Materiale fra Orbicon

Takster pr. 1. juli 2012
Kirsten har lavet en folder, som Johnny
foreslår sendes ud til 1. juli, hvor
regnskabsåret så skal slutte (ændret i
forhold til tidligere), da priserne jo stiger
en del. På den måde får vi alle orienteret
om prisstigningerne. Der er nogle punkter,
hvor vi selv kan fastsætte taksterne.

Ny traktor

Levende lys – nye stager - status

6. Orientering fra formanden

1. Bibeluddeling – status – Lone
Hertz, ansøgninger til fonde

+ andet arrangement

2. Menighed møder menighed,
forslag fra biskop Niels Henrik
Arendt

3. Folder om Varnæs kirke

4. Gas-/energipriser efter ophør af
fællesaftale
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5. Møde i Povls sommerhus d. 16.
april. Kørsel. Anne Marie køber
lagkager, Kirsten mad, Povl
drikkevarer

6. Per Søgaard og Marlys Uhrenholdt
kommer til mødet d. 10. maj –
emner?

7. Gudstjenester eller andet, der kræver
menighedsrådets medvirken:

Korstævne 21. og 22. april

8. Hjemmeside – status

9. Kalkning af præstegård – Dorte - status

10. Plejeplan/Flemming

Tidspunkt, hvor gravsten knuses

11. Evt. Aktiviteter:
Vi får besøg af menigheden fra Glücksborg
onsdag d. 13. juni. De skal trakteres med noget –
tages op på et senere møde, når vi ved mere.

Der er sommermøde i præstegården d. 27. juni.

Grænseforeningen har forespurgt om de kan
holde et efterårsmøde og gudstjeneste i Varnæs –
nærmere information sener.

Møder: 
Bibeluddeling: mandag d. 19. april kl. 19 i
konfirmandstuen

Syn på kirke, kirkegård og præstegård:
tirsdag d. 10. april kl. 16.30. Vi mødes ved
kirken.

Menighedsrådsmøde d. 10. maj: deltagelse af
Marlys Uhrenholdt og Per Søgaard
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