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Dagsorden

Beslutninger truffet på mødet

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Meddelser fra formanden:
2.1 Lehn Petersen reception
2.2 Beholdningseftersyn
2.3 Fraugdegaard - råger
2.4 Sct. Nicolaj Tjenesten

2.1. Lehn Petersen havde afskeds reception i domkirken, han
fortsætter dog uændret i Fraugde.
2.2. Eftersynet har ikke givet årsag til revision, dog med
bemærkning om, at der ikke må være over 750.000,00 kr. på
en konto, hvilket understreges overfor regnskabsføreren.
2.3. Fraugdegaard har fået tilladelse til at bekæmpe råger på
familiegravsted.
2.4. En tak fra Sct. Nicolaj Tjenesten, for den sum vi sendte til
dem.
Kirkeblad, vi mangler præstens ord.
Elektrikker reparerer højtalerne ved klokkerne.
Hans Edvard, Lene Crone og Elin ser på en helheds løsning, af
opmagasinering samt pudsleplads i kirken.
Lene Crone kom med forslag til kollekter, som blev
godkendt. Hvordan arbejdet er fordelt kan ses i det nye
kirkeblad.
Køkkenet er færdigt, der er kommet regning fra tømmer.
Der blev talt om Kirstens ansættelse, om et oplæg til en
besøgstjeneste, som er ved at blive etableret, og om fælles
gudstjeneste 2 pinse dag.
Vi kunne meddele, at vi har ansat Carsten Henriksen som
graver, han har fortsat Tornbjeg kirkegård med, som sit
arbejdsområde. Davinde fungerer fint.
Vi har fået et tilbud på reparation af orgel. Det skal sættes på
budgettet næste år.
Carsten Christensen har 25 år jubilæum søndag den. 13
marts.
Jens Andersen forespurgte om, en de skal have boende som
skal deltage i en orgel konkurrence må benytte orglet i
samråd med Kirsten Hegner.
Til spaghetti gudstjeneste, ønsker vi fyldte pandekager m/
salatbar.
Skærtorsdag; fællesspisnings mad fra cateringfirma.

3. Meddelelser fra præsten

4. Køkkenet
5. Referat fra Fællesudvalget

6. Referat fra
kirkegårdssamarbejdsudvalget.
7. Reparation af orgel.
8. Evt.

