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Blad nr. 8

I Konfirmandstuen

Formandens initialer:hdhl

Dagsorden

Beslutning
Fremmødte: Tage Nielsen, Finn Hardis, Søren Uhre-Olsen,
Inga Esager, Kamma Orbesen, Hanne Hjortskov, Gjerluf
Hansen, Anna Marie Erbs, Anny Uldall Eriksen
Afbud: Kirsten Scheel, Inge Bach

1. Bemærkninger og
orientering til dagsordenen.

Årets sogneudflugt torsdag, den 15/6 til Haderslev Domkirke
mm. - det anbefales at tage med, hvis muligt.
AME - studietur for menighedsrådet, ansatte samt præster +
ledsagere er 24/9.

2. Stående udvalg: Opfølgning
af kirke og kirkegårdssyn.

Synsforretning er sendt til Provstiudvalget. Varmeforsyning skal laves om, da vi bruger mange penge på varme. Vi kan
få uvildig rådgivning og tilbud omkring varmeforsyning.
Gjerluf tager kontakt til arkitekt Ole Kristensen omkring
varmeforsyning, så vi får flere tilbud.
Hanne Albinus er i gang med at undersøge omkring
lydskærm.
Gl. Kirke - gulvbelægning er slidt og falmet ved alteret, og
skal udskiftes. AME vil gerne sidde med i udvalg herom. Der
er legatmidler, som skal bruges i Gl. Kirke som kan bruges
hertil.
Vi skal have annonce i avisen omkring udlejning af
graverhuset. Gjerluf sørger herfor.

3.

Præsterne:
-konfirmationer
-aktiviteter/kalender

Fotografering kommer til at foregå inden gudstjenesten.
Konfirmandindskrivning inden sommerferien.
12. september – forklaringsgudstjeneste af IB og AME.

4. Aktivitetsudvalg.

Luther by night – fredag, den 8. september.
Sommermødet 13. august – gospelgudstjeneste.

5. Kontaktperson.

Hanne Albinus skal på orlov. Inga har fundet afløserer.
Kordegnstilling er opslået.

6. Medarbejderrepræsentant.

Alt på kirkegården nås. Alle hækkene, der skulle skiftes, er
plantet.

7. Budget 18: 2.behandling og
aflevering.

Tage fremlægger målsætninger samt årsbudget for 2018.
Budget afleveret og påført tidsstemplet 18.5.2017 kl. 21.00
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8. Evt.

, den

underskrifter

Menighedsrådet vil gerne afholde en visionsdag og det bliver
enten fredag, den 15.9 eller fredag, den 29.9. Hanne tager
kontakt til konsulent.

