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Dagsorden
1. Bemærkninger til
dagsordenen.

Beslutning
Hanne Albinus har sendt et brev Vi tager det under pkt. 3.

- velkommen til nye i
menighedsrådet.

2. 1. kvartals regnskab
v.kasserer.

Kvartalsrapporten godkendt. Vi sørger for at få givet
regnskabsføreren den endelige fordeling af lønmidler på de
forskelige konti i Budget-Formål. Listen gennemgået og
rettet.

3. Personalesituationen v.
kontaktpersonen.

Orientering.
Organisten har fremsendt ønsker om indretning af
orgelrummet. Det tages med på provstesynet.
MR bevilger korets deltagelse i Korworkshop i Rødding 24.9.
i år.

4. Præsterne:
- liturgi
- kapel-brug
- konfirmationer

5. Tilbagemelding fra møder:
- ansøgnig til provstiudvalg
- formandsmøde 14/4-16

6. Aktivitetsudvalg v. Vibeke.
n

7. Valg til menighedsrådet- opstart

Meddelelserne oplyses forud for udgangsbønnen som hidtil.
Kirkesangerens plads er som hidtil på/stående ved øverste
bænk i højre side. Ved særlig fremførelse af korværker, som
kræver kirkesangerens forstærkning, kan kirkesangeren stå
ved orglet.
MR beslutter, at der ikke kan foregå nogen højtidelighed fra
kapellet. Kirkegårdspersonalet orienteres straks.
Retningslinjer for brug af kapellet udarbejdes på
udvalgsmøde snarest.
Formandsmødet: RAMS materialer blev fremlagt. Der blev
fortalt om budgetlægningen i Varde provsti. Orientering om
budget 2017.
Ansøgning: Overskud fra byggeriet ønskes brugt til flere
forskellige formål. Det besluttes, at formanden tager kontakt
til provstiudvalgsformanden for at afklare forløbet omkring
anvendelsen.
Sidste sangaften. Koncert i gl. kirke. Kirkebio holder pause.
Udflugt for medarbejdere og råd i september. Koncert i
september. Sangaftner igen til efteråret.

Vibeke orienterer.
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8. Ændring af møder omkring:
-provstesyn:
flyttet til den 10.maj.
-budget 2017:
møde den 28.4.2016. Skal være
inde 1.juni, mødet den 9.juni flyttes
til 18. maj kl. 17 – 19.

9. Evt.

3.

, den

underskrifter

Beslutning

