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Dagsorden

Beslutninger truffet på mødet

1. Godkendelse af referat af den 22/8 og
25/9 :
2. Meddelser fra formanden:
2.1 bispevielsen
2.2 Kastanjetræerne
2.3 Bevilling 2013
2.4 Synsrapporter

Referatet af 22/8 godkendt.
Referatet af den 25/9 godkendt.
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Ad.2.1 Tine Lindhart er blevet valgt som
biskop. Hans Edvard og Grethe tager til
bispevielse.
Ad.2.2 13/9 har vi haft besøg af en
kirkegårdskonsulent som i sin rapport
anbefaler fjernelse af 1 død elm 4 unge
og 4 gamle kastanjetræerne mod
østdiget. Rapporten sendes til provstiet
til godkendelse.
Ad. 2.3 Den kirkelige ligning er
3 287 200,00 kr. deraf afsættes
600 000,00 kr. til opsparing, til indvendig
kalkning af kirken.
Ad. 2.4 Orglets mekaniske dele efterses
og repareres, tårnrum sikres mod fugle,
ydredør i sakristi males, lygter på
kirkegården 6 stk. rettes op og males,
trappen fra præstgården til kirkegården
forsynes med nye stolper.
3. Henvendelse fra pensionistforeningen
Menighedsrådet ser positivt på at pensionistforeningen evt.
lån af lokale:
låner konfirmandstuen til IT kursus.
3.1 meddelelser fra præsten.
Ad. 3.1 Efter henvendelse fra FGIF,
angående fælles blad, A.S. informerede
om mødet og drøftelse af bladets
økonomi. Der vil senere blive indkaldt til
nyt møde.
4. Kvartalsrapport og budget 2013:
Kvartalsrapporten og budget 2013 blev godkendt, og
videresendes til provstiet
5. Referat Budgetsamråd og Landemode.
Budgetsamråd og landemode blev
gennemgået.
6. Evt.
7. Sognemedhjælper funktionen.
Vores holdning til funktionen er at vi
fortsat ønsker en fuldtids
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sognemedhjælper i 4 sognssamarbejdet,
dette kan evt. udmyndes i, at den halve
stilling dækker vores pastorat med evt.
flere forskellige personer. Dette tages
med videre i fællesudvalget.
Forudsætningen for dette er at
arbejdsgiverfunktionen ligge i
menighedsrådet.
8. Godkendelse af dagens referat

Dato/år:

24/10-2012

Referatet godkendt.
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