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Dagsorden

Beslutninger truffet på mødet

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt men Thyge ønsker under evt. at vi tager
et lukket møde.

2. Siden sidst

Thyge overbragte en hilsen fra Naja.
Kun positive tilbagemeldinger omkring
julegudstjeneste i hallen.
De uformelle gudstjenester er hyggelige.

3. Godkendelse ”Forberedende

Godkendt.

revisionsprotokollat 2016
4. Godkendelse ”Tillæg til regnskabsinstruks”

Godkendt

5. Skiltning af sognegården

Der er mange som oplever problemer med at
finde sognegården, grundet manglende skiltning.
Hans Edvard tilføjer i den sammenhæng at der
bør opsættes en bom, så folk ved hvor de skal
køre ind, så de ikke fortsætter ligeud.
Det vedtoges at vi opsætter skilte. Hans Edvard
undersøger dette. Beslutning vedr. opsætning af
bom udskydes til senere.
Forslag: At man laver en sogneudflugt som er
målrettet børnefamilier og en sogneudflugt som
er for øvrige. Det blev besluttet at lave to.
Fraugde har i år ansvaret for sogneudflugten.

6. Maria og Thyge indstiller til drøftelse, to

sogneudflugter i 2017, en for børnefamilier og en
for øvrige deltagere

7. Renovering af kirke- opdatering

Hans Edvard informerede om byggemøde afholdt
15.2. Det ser positivt ud. Byggeplanen holder
indtil videre.
Der er trukket kabler.
I uge 9 kan der opsættes stillads.

8. Udmeldelse af menighedsrådsmedlem Naja

Naja er trådt ud af menighedsrådet. Camille
Larsson er trådt ind.

Lene Vejersgaard, indmeldelse af Camille Larsson
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9. Meddelelser/orienteringer.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Formanden.
Præsterne.
Kirkeværge.
Kontaktperson.
Kasserer.
Personalerepræsentant.
Nedsatte udvalg.

10. Evt.

11. Næste møde

Dato/år:

15/2 2017
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Blad nr.
514

PCTT

a. Thyge har lovet at give Paw en orientring
om vores fællesmøde.
Thyge og Maria har deltaget i kursus for
formænd og næstformænd. Det var et
udbytterigt kursus.
b. Konfirmanderne skal til Kbh. d. 4. marts.
c. Vi har fået installeret el i vores port. Vi
har fået nyt nøglesystem. Vi har fået
ansat ny gravermedhjælper. Hans Edvard
taler med Lars Hedemann om vi kan
komme på besøg.
d. Ny gravermedhjælper starter 20.2.17.
Thyge har lavet aftale omkring
babysalmesang. Forløbet er i gang og
kører i Davinde.
e. Intet nyt.
f. Intet nyt.
g. Aktivitetsudvalget tilrettelægger to
udflugter.
Thyge ønsker at der afholdes et lukket møde.
Mødet blev lukket.

Næste møde 14. marts.

