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Dagsorden
1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat
3. Valg af kontaktperson

4. Underskrivelse af
menighedsrådsløftet
5. Valg af underskriftsberettigede

6. Øvrige valg

7. Orientering

Beslutning
Sognegården optages fremover som et fast punkt på
dagsorden.
Dagsorden godkendt
Referat godkendt og underskrevet
Danni Christensen er sygemeldt indtil videre. Som ny
kontaktperson i sygeperioden blev enstemmigt valgt
Henriette Flænsdal. Erik Folkmann Graversen indkaldes
som suppleant for Danni Christensen.
De tilstedeværende, nyvalgte medlemmer underskrev
menighedsrådsløftet.
Underskriftsberettiget er formand Peter Fabian og AnneGrethe Steenberg
Fremtidig procedure: Det MR-medlem, der bestiller en vare
eller opgave, attesterer faktura, inden den sendes til
regnskabsføreren.
Valg af stående udvalg; valg af valgbestyrelse; valg af
formand for valgbestyrelse.
Udsættes til næste møde
Asger W.: Orientering ved Kirkeværge:
Tilbud fra murer på div. reparationer på ny kirkegård (kapel
og indgangsportal) kr. 71.000,- + moms. Tilbud accepteres.
Tilbud fra murer på reparation af gulvet i kirken v/alteret kr.
11.750,- + moms. Tilbud accepteres.
Erhard: Ny regning fra Maler:
Maleren har sendt endnu en regning. Denne gang for maling
af 4 låger på kapellet. Regningen er betalt. Fremover skal
regning ikke betales inden den er attesteret af den, der har
bestilt opgaven.
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Orientering v/ Peter Fabian:
Alarmanlæg har flere gange haft fejl. Der iværksættes en
udredning af alarmer og regninger.
Malerier af Anders Leerskov i sognegården skal returneres.
Ved næste møde besluttes det, om vi vil købe et af
billederne.
8. Vedtægter for
enkeltposter
9. Økonomiske rammer
for musik, koncerter
og foredrag.
10. Personale

Materiale uddeles.
Vedtægter udskydes til næste møde.
Bo fremlagde den aktuelle økonomiske situation vedr.
koncerter og kirkemusiker samt foredragsrække.

11. Ansøgning om ny
liturgi (orientering)
12. Vedtægter for
sognegården

Biskoppen ansøges om at få lov til at anvende en ændret
liturgi, der blev drøftet på mødet.
Ajourføring af hjemmesiden (Peter)
Rengøring, mangler, ansvar.(Anne Grethe):
Der nedsættes et udvalg til at lave et udkast til nye
vedtægter for sognegården: Anne Grethe, Ina, Ditte, Erhard.
Aktiviteter for de unge i byen (Henriette)
Der har været en forespørgsel på at lave noget for byens
unge i sognegården. Vi er positive, og afventer en nærmere
beskrivelse af de ønskede aktiviteter.

13. Fremtidig
mødestruktur
14. Møde mellem personale, præster og MR
15. Økonomi
16. Evaluering af
arrangementer
17. Punkter til næste
møde

Eventuel prioritering af ”Liv og vækst-punkter”

18. Dato for næste møde
19. Eventuelt
20. Oplæsning af referat

Lukket punkt

Forslag til lørdagsmøde: den 4. marts kl. 10 -15
Udsat til næste møde
Intet
Vedtægter for enkeltposter, regnskabsinstruks,
valg af stående udvalg; valg af valgbestyrelse; valg af
formand for valgbestyrelse
17. januar kl. 17.30 Mad: Ina
Intet
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