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OBS. der er stormøde i Brørup konfirmandstuen om
Luther by night, hvor så mange som mulig bedes
deltage!
Afbud fra Inge Bach og Helle Nørby.
Til stede Søren Uhre-Olsen, Inga Esager, Anna Marie Erbs,
Kirsten Scheel, Tage Nielsen, Hanne Hjortskov, Gjerluf
Hansen, Anny Uldall Eriksen
.
1) Bemærkninger til
dagsorden.

Friskolen vil gerne have deres egen konfirmationsdag.
2) KonfirmationsForslag om søndag før Kr.Himmelfartsdag fra 2019 – hvilket
søndag/helligdage fremover. hermed er vedtaget.
(Helle Nørby deltager)
Udleveret materiale – drøftelsen udsættes til 28/9.
AMER laver samarbejde med Brørupskolen omkring
3) Præsterne:
høstemne og 4. klasse.
- Opfølgning fra sidstDer er 3 konfirmandhold på hhv 8, 20 og 22.
udlevering af
Gospelgudstjeneste på søndag, den 13/8. Præst Anna
materiale+oplæg: AMER Jensen kommer også.
- Andet
Helle Nørby har oplyst, at hun vil invitere i Bio 3 gange – og
en gang med konfirmander.
23/8 tager alle præster i provstiet på studietur.

4) Kontaktperson.
-opfølgning
-studietur

5) Medarbejderrepræsentant:
-maskiner/ændringer/nye
-status kirkegårde
-planlægning af kirkelige
aktiviteter

Organist Hanne Albinus kommer tilbage den 22/8 efter orlov.
Studietur 24/9 for alle Menighedsråd med ægtefælle og for
medarbejdere.

Har ønske om en ny græsslåmaskine og løvsuger. Evt.
Reducere fra 2 græsslåmaskiner til 1 og fra 2 løvsugere til 1,
og så få større kapacitet. Løvsugeren er mere arbejdsvenlig.
Der undersøges nærmere herom
Kirkegårde: På Gl. kirkegård er der etableret et ny
urnegravstedsområde, gamle hække er skiftet ud, og
gravsten er flyttet.
Johanneskirken: Græsarealet udvides mod øst.
Aktiviteter: Problemer med at få tiderne til at hænge
sammen. For snert med bisættelse kl. 13.00 og bryllup kl.
15.00. Der er ønske om fremover at være 2 ½ time imellem.
Der skal laves nærmere retningslinjer herfor.
Tage Nielsen fremlagde regnskab, og der var forskellige
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6) Regnskab:
-regnskab+opfølgning
- nye regnskabsprincipper

7)

Stående udvalg
-dato for møde m.
graverpersonale +
kirkeværge.

8) Aktivitetsudvalg:
-Luther by night
-øvrige aktiviteter
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spørgsmål hertil. 50% af budgettet er brugt p.t.
Varmerenovering – inviter konsulent. Gjerluf tager kontakt.
Få flere tilbud på græsslåmaskine og løvsuger klar til møde
den 28/9 2017.
Vi har godkendt kvartalsrapporten for 2. kvartal.
Der er 100.000,00 kr. på jubilæumskonto.
E.G. Brandstorf skal have et navn på en administrator for
regnskab. Der er forslag om at det er Tage Nielsen der
udnævnes til administrator.

Mødes ved Johanneskirken den 18/9 kl. 13.00

Næste møde 5/9 kl. 16.00.
Der er god gang i planlægning og det ser ud til at blive en
spændende aften.

9) Møder:
-provstimøde+valg
-temadag

Orientering om møde om budgetsamråd den 22.8.2017 kl.
19.30.

10) Evt.

Intet til evt.

, den

underskrifter

