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Deltagere: Alle undtagen
Afbud:
Henriette

Dagsorden
1. Velkomst
2. Opgaver næste
gang
3. Godkendelse af
dagsorden
4. Godkendelse af
referat
5. Orientering fra
kirkeværge

6. Øvrig orientering

Beslutning
Sang og en lille melding:
Hvem sørger for sange, mad og en lille melding til næste
møde?: Erhard har lovet til næste gang!
Godkendt
Godkendt og underskrevet
Det bemærkes med stor glæde, at birkene ved kirkemuren er
blevet opstammet, og at god gammel skik med sand på
gulvet er taget op i kirkerummet.
Vi beder mureren om, at efterse løse rygtegl på Det gule Hus.
Faktura fra bygningssagkyndig, John Birkegaard modtaget og
betales med 1.200,- med tak for hjælp med kyndigt eftersyn
over alt.
Kirkegårdsmur mod naboer til Ny Kirkegård efterses på
anmodning fra samme.
Peter: Nåletræet uden for lægehuset (vestgavlen) skal
fjernes. Asger kontakter en træfælder og orienterer
lægehuset.
Hjertestarteren er kommet. Peter aftaler endeligt med Kliffoth
om ophægning ved indgang til graverkontoret. Der overvejes
et skilt ved vejen ved siden af skiltet med lægehus.
Vi har forskellige kontrakter og udstyr fra Dansk Brandteknik.
Peter går videre med at få Falck til at give et tilsvarende
samlet tilbud. Erhard og Peter bemyndiges til at tage den
endelige beslutning.
Bjarne: Der er en del sager samlet bag orglet, som vi vil bede
Lars om at anbringe et andet sted. Eventuelt indkøbes en
boks til opbevaring af hynder. Samtidig vil vi bede ham
opsætte atelier-skinner med snore til ophængning af
tegninger af kirken i våbenhuset– AG vil gerne bistå.
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Vikar-takster: Der er gang i en samordning af takster mellem
provstierne. Hvis Bjarne skal ud og hente en organist, som
ikke er indstillet på de krav, som vi her stiller omkring nutidigt
musiksprog, giver han præsterne besked.
Bo: Forslag om fokus på samtale om liturgi, sæsonplan og
PR omkring vores kirke. Vi er igang med at besøge nye
forældre med materiale om dåb i kirken og tillykke med den
lille ny (fødselsattest, beskrivelse af dåbsforhold i Terslev og
folder).
Erhard: Vandsvind i Præstegården eftersøges. Hundeluftning
i præstegårdshaven skal fohindres ved skiltning og god vilje.
Vi beder Lars finde et på nettet (Erhard kontakter ham).
7. Spisning
8. Økonomi

Kvartalsrapport 3. kvartal 2018: Annette gennemgik den
økonomiske status. Samlet er der rimelig luft i systemet.
Kirkegårdsmurene skal vi have opprioriteret, men vi bliver
ikke helt færdige i år. Pengene til nærmere langtidsplan for
udvikling af vores kirkegårde skal vi have udskudt og
øremærket i budget 19. Da, vi måtte overføre 333.000 med
øremærkede midler fra sidste år, så er minusset på
121.625,16 ikke alarmerende.
Præsteboligen: Stor afvigelse skyldes rotteræcet – mulig
forsikringsdækning forestår.
Vi godkender dermed kvartalsrapporten fra 3. kvartal.
Budget 2019: Rådet godkender det endelige budget for 9.
oktober 2019: tidsstemplet 20:58.
Udtræk fra regnskabssystemet, er det muligt: Rådet modtog
en meget fin opstilling af vores forbrug og budgettering
omkring aktiviteter, så vi har et lidt tydeligere greb om denne
vigtige del af budget-styringen.
Forpagtningskontrakt: Annette sender den kopi, hun har
liggende af forpagtningskontrakten med vores nabo.

9. Udsatte punkter fra
sidste møde

Plan for kirkegårde. Udsat til næste møde

10. Ansættelse af
gravermedhjælper

Der er lagt en plan.
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11. Evaluering af
arrangementer
12. Opfølgning på
udestående
punkter
13. Kommende
arrangementer
14. Sognegården
15. PR
16. Kommende datoer
17. Punkter til næste
møde
18. Eventuelt
19. Oplæsning af
referat
20. Afslutningssang

Høst- og jagt-gudstjenesten. Rigtig godt ikke mindst
kombinationen blæsere og spejdere.
Dejlig aften med Stig Nørregaard.
Kirkeskov: MØDE I UDVALGET TORSDAG DEN 25. oktober
kl. 17.00.
Opvaskemaskine i sognegård – sagen overvejes videre.
Kirkebil indstillet indtil videre
Alt er aftalt.
Rengøring pt hver 14. dag.
Facebook: Intet
Hjemmeside: Kirkebilen er fjernet fra hjemmesiden
Et møde med fokus på samtale om liturgi, sæsonplan og PR
omkring vores kirke.
Oprettelse af gruppe til læg-læsning
Intet
Oplæst løbende

Underskrifter:
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