Menighedsrådsmøde

Dato: 10.6.2010 kl. 19.00

Blad nr. 1
Formandens initialer:
ILJ

Dagsorden

Beslutning

Afbud fra:

LV

1: Godkendelse af dagsorden.

Ad 1: Punkt 6 b udsættes til næste møde.
Der tilføljes et punkt 6 d): Ønske fra organisten om tilskud til
ny mobiltelefon.

2: Siden sidst.
a) Evaluering af arrangementer
m.m. Se bilag (fra kirkebladet)

Ad 2:
a) Studieturen for menighedsråd og medarbejdere blev
debatteret. Der foreslås at medarbejdere kan være
repræsenteret i planlægningsgruppen.

3: Kirkelige arrangementer
a) Arrangementoversigt for efteråret
-10 (HB/LV)
b) Handleplan laves for
fredagsarrangementerne:
- Morgenandagt (1. fredag)
- Tro, bønner og kaffebønner (3.
fredag)

Ad 3:
a)

4: Tilbagemeldinger
a)
b)
c)

Ad 4:
a)
b)
c)

5: Meddelelser
a) Formand
b) Præster
c) Kirkeværge/kontaktperson

Ad 5:
a)
b) Det er usikkert om sogneturen til Tyrkiet kan blive til noget
pga. manglende tilslutning.
c) Der afholdes kirke- og kirkegårdssyn samt
præstegårdssyn onsdag den 16. juni kl. 14.
d) Legetøjsposerne i kirken skal ses efter og suppleres.
Organisten medvirker i fredagsarrangementerne.

d) Udvalg
Se diverse mail fra Provstiet på ITskrivebordet
6: Økonomi
a) Godkendelse af budget 2011.
b) Kunstnerisk udsmykning til
kirkerummet (udsat fra 8.4.10 pkt.
6d) (LV)
c) Forslag om, at der fremover
købes Sigurds børnebibel i stedet
for den nuværende (LV).
Skal vi lave et prøveindkøb?

b) Vedtagelsen på mødet den 6/5 omkring mødet den 3.
fredag i måneden: Titlen foreslås ændret fra "Tro, bønner og
kaffebønner" til "Kaffe og bønner". Blev vedtaget.
handleplan udsat til næste møde.

Ad 6:
a) Budgetforslaget blev godkendt.
b) Udsat.
c) Forslaget blev trukket tilbage.

d) Der bevilges 300 kr. i tilskud til mobiltelefon.
7: Præsentation af den "nye"
hjemmeside (HT - BZ).
Skal den se sådan ud? Hvornår
skal den evt. sendes i luften?
8: Evt.

Ad 7: Bred enighed om at hjemmesiden er god og
overskuelig. Den bliver sendt i luften, når de sidste
oplysninger foreligger.

Menighedsrådsmøde

Dato: 10.6.2010 kl. 19.00

Blad nr. 1
Formandens initialer:
ILJ

Dagsorden

Næste ordinære møde:
Torsdag d. 12. august 2010 kl.
19:00
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