Der indkaldes til menighedsrådsmøde i konfirmandstuen Fraugde Præstegård, Fraugdevej 59
Afbud:

Dato/år:

14/6-2012

Formandens initialer:

Dagsorden

Beslutninger truffet på mødet

1. Godkendelse af referat:
2. Meddelser fra formanden:
2.1 konsulentbesøg 22/6 2012
2.2 Mødedatoer efteråret.
2.3 Køb af ny kopimaskine.
2.4 1. kvartalsrapport.
2.5
Pjece
Ad. 2.1. dato for konsulentbesøg fra
nationalmuseet er sat til 22/6 2012
tidspunkt kommer senere. Dette er et
indledende konsulentmøde ang.
indvendig istandsættelse.
Ad. 2.2. onsdag d. 22. august. ,onsdag d.
26. september, torsdag d. 22.
november.
Ad. 2.3 der er indkøbt en ny
kopimaskine, der kan kopiere med
farve.
Ad. 2.4. den 1. kvartalsrapport er taget
til efterretning.
Ad. 2.5. der blev nedsat et pjece udvalg,
bestående at Hans Edvard, Anne Sophie
og Grethe, som laver en pjece over
kirken, til gæster.
3. meddelelser fra præsten: (varme og elbidrag)
4. Regnskab 2011:

Referatet godkendt uden bemærkninger.

4.1

budget

5. Orienteringsmødet i september.
Ad.5 Orienteringsmødet holdes 10.
september. 19.30, i konfirmandstuen, vi vil
agitere for orienteringsmødet, og
opstillingsmødet. der er et valg kursus den
20 august.
6. Indbrudet i sakrastiet.
Ad. 6. Vi har fået henvendelse fra politiet, de
har fundet 8 ud af 10 wegner stole og vores
egetræsbord, det er nu tilbage i sakrastiet.
7. Pastoratmøde 20/6 2012.
Ad. 7. vi har drøftet dagsordnen til
pastoratmødet den 20/6 2012.
8. Rådsudflugt.
Ad. 8. man blev enige om, vi ikke har
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Menighedsrådet har besluttet, at præsten betaler el og vand
direkte til kirkekassen, efter anvisning fra stiftet.
Årsregnskabet 2011 er godkendt af menighedsrådet, og
indsendt til provstiudvalget.
Budget 2012 er godkendt af menighedsrådet, og indsendt til
provstiudvalget.
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økonomi til en rådsudflugt.
9. Evt.
Ad. 9 tak fra provstisekretær Karin Larsen, i
anledningen af hendes fratrædelse.
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