Referat fra menighedsrådsmøde d.28.april.2011.
Deltagere: Peder Arvad, Henry Steiner, Marlene Thomsen, Tage Mortensen,
Elna Lasthein, Inge Tüchsen, Benta Dejgaard, Dorthe Christensen
I mødet deltog medarbejderrepræsentant Marianne Hansen.
1. Referat underskrives fra 17/3 og 8/4, samt godkendelse af dagsorden.
2. Orientering og skrivelser:
a. Hjertestarter anskaffes ikke.
b. Vejledning af vedligeholdelse af kirker.
3. Meddelelser:
3.1.a.Formand:
Nedrilling af slanger på kirkegården er godkendt i provstiet og sat i gang.
Træer fældet bag konfirmandstuen. Stakit skal repareres.
Pianette er købt til konfirmandstuen.
Flagning i Hovedgaden: Påskedag, Konfirmation, Pinsedag, evt. Juledag, Kr.Himmelfartdag
aftales med Erhvervsforeningen.
Telefon overgået TDC.
3.1 Præst:
Dagplejerne vil gerne have et besøg mere d.7. og 8. juni – og det bliver så arrangeret i kirken/
konfirmandstuen.
Låsen til konfirmandstuen er repareret.
3.2 Kirkeværge: intet
3.3 Kontaktperson: intet
3.4 Kassereren: kvartalsrapport er undervejs.
3.5 Bygningskyndig: intet
3.6 Sekretær: intet
5. Orientering fra udvalgene:
5.1 Stående udvalg:
a. Fliser på kirkegården – forslag gennemgås, men vi beslutter at vi gerne vil se model af
forslaget først. Vi kører en tur d. 6/5-11.
5.2 Aktivitetsudvalg:
Udflugt for hele sognet i år bliver d. 26/8-11 til Janusbygningen i Tistrup og fortælling ved
Feltpræst Lars Bom Nielsen. (se indbydelse senere)
Pyntning af kirken til pinse.
Julekoncert arrangeres d. 14/12-11.
5.3 Jord- og planteudvalg:
a. Skoven trænger til udtynding – punktet tages med til næste møde.
5.4 Budgetudvalg: intet.
6. Konkrete sager til beslutning:
6.1 Kirken i Miniatureudgave placeres på loftet i kirken.
6.2 Reparation af stakit efter træfældning arrangeres.
6.3 Postkasse i præstegården skal flyttes efter de nye gældende regler indenfor for Post Dk.
6.4 Fliser og lys på kirkegården – punktet tages med på næste møde. (incl. 6.5 og 6.6)
6.7 Der udarbejdes ansøgning til provstiet om ændring af belægning på kirkegården.
7. Kirkebladet – emner foreslås.
8. Evt.
9. Protokol læst op.
Referent: Dorthe Christensen

