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Dagsorden
Beslutning
1. Mad, sang og et par Hvem sørger for mad og sang til næste møde: Erhard
ord til næste møde Herunder, hvad vi skal synge som ”farvel-sang” til sidst og
også lidt tid til en lille melding fra rådet.
2. Godkendelse af
Godkendt.
dagsorden
3. Godkendelse af
Godkendt.
referat
4. Orientering fra
Udsugningsanlæg i sognegården virker igen efter reparation
kirkeværge
og service, og takket være en årvågen graver Lars.
Kirkeværge undersøger, om vi har et abonnement på service.
Kirkeværge tager kontakt til rådgivningsfirma for
undersøgelse af skifertaget på præstegården. Udgifter til
rådgivning og reparation kan søges i provstiets 5% pulje.
Vi beder tømrermester til at udskifte det defekte gulv på 1. sal
i præstegården iflg. tilbud. Udgifter kan søges i provstiets 5%
pulje.
Provstiudvalget inviteres til at bese projektet med svinehuset.
Graveren indkøber udendørsaskebager til sognegården.
5. Spisning
6. Økonomi

o Fremgangsmåde for betaling af fakturaer: Den, der
bestiller ydelsen, kontrollerer og attesterer fakturaen.
Kassereren godkender faktura, og sender den videre til
regnskabsfører.

7. Lukket punkt
8. Udsatte punkter fra
sidste møde

o Kirkebil:
Vi tilbyder fremover gangbesværede o.a. at kunne
bestille en kirkebil (taxi) til gudstjenester og kirkelige
handliger. Bjørn laver udkast til reklame og kontakter
Haslev Taxi.
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o Velkomst til nyfødte (mulighed for en strategi?):
Vi (præsterne) undersøger muligheden for at tilrette
folkekirkens folder om dåb med vores navn og logo.
o Hvem skriver i bog om kirkegæster?
Vi tæller fremover kirkegængerne hver søndag og
antal deltagere ved kirkelige handlinger og
arrangementer, og indberetter resultatet på
kirketællingsfunktionen på DAP’en.
o Hvem tager initiativ til at tømme kirkebøsser/er det OK,
at Lars gør det med tjek fra?
Bo undersøger muligheden for at oprette mobilepayfunktion på graverens arbejdstelefon, og udformer et
skilt til kirken.
Graveren og et medlem af menighedsrådet optæller
kirkebøssens indhold. Kasssereren fører
indsamlingsbog.
o Terslev teser – vi drøfter forslag!:
Vi drøfter flere forslag til næste menighedsrådsmøde
9. Kirkegårdsprojekt

10. Evaluering af
arrangementer

o Peter har kontaktet KU. (se bilag)
Der nedsættes et udvalg til at arbejde videre med
planerne. Deltagere: Henriette, Erik Hansen, AnneGrete, Peter, Erhard
o Høst- og jagtgudstjeneste 24. sept.: Vi får Café
Paraplyen i Haslev til at lave mad (jægergryde). Pris:
50 kr.pr. kuvert.
Spejderne fra Sædder deltager
jagthornblæser er aftalt
o 10. sept. tænding af den nye kirkebelysning.
o Sangcafe 3.10.: Kaffe

11.Sognegården

o Indkøbsansvarlig (se bilag)
Anne-Grete er fremover kontaktperson til Brugsen, og
bestiller varer til større arrangementer. Vi skal være
bedre til at vurdere behov for madvarer. Madvarer kan
ikke leveres tilbage.
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12. Hjemmeside
13. Facebook
14. Plakater/A-skilt

15. Øvrig orientering

o Zumba ’Støt Brysterne’ får lov at låne sognegården d.
7.10.17 til et arrangement. Nøgle afleveres onsdag.
o Vi har fået foræret et A-skilt fra seniorklubben, som
kan bruges til yderligere reklame.
o Bjørn går ind i arbejdsgruppen omkring hjemmesiden.
o Ros til Bjarne for fine Facebook-opslag
o Se mail fra Bjarne og bilag
Vi arbejder videre med projektet
Bjarne tager sig af de store skilte
Vi vil her høre lidt fra alle, hvad de har gang i – især ord fra
dem blandt vores ansatte, der er mødt frivilligt op.
Info om byfest
o Arbejdsgruppe vedr. Kirkeskov
Udsat til næste møde
o Studietur til Wittenberg 2018
Udsat til næste møde

16. Kommende datoer
17. Punkter til næste
møde
18. Eventuelt

Anne-Grete undsøger, hvad en ny dåbskande og en lille
kande til druesaft (ved nadveren) koster.

19. Oplæsning af
referat

Underskrifter:

Side 3 af 3

