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Dagsorden

Beslutninger truffet på mødet

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt men Thyge ønsker at mødet lukkes
under pkt. 7 og pkt. 3. rykkes til pkt. 2

2. Gennemgang af årsregnskab til godkendelse

Regnskab blev gennemgået.
Fraugde Sogns Menighedsråd, CVR-nr.86338319,
Regnskab 2016, Afleveret d. 14.03-2017 12.03
Regnskab godkendt.

3. Siden sidst

Konfirmandtur til Kbh. Turen bliver gentaget
næste år.

4. Forslag til etablering af kirkeklub for børn

Forslaget er godkendt. Der arbejdes videre på
ideen.

5. Kirkerenovering

Billeder af renovering lagt på Facebook.
Der er opsat stilladser.
Nationalmuseet kommer i næste uge.
Der var møde i kirken i dag, d. 14.03.2017
omkring lys.
Der planlægges en tur til Egense Kirke – Hans
Edvard undersøger om dato og tid.
a. Flere fra Fraugde Menighedsråd i
forårsmøde i Distriktsforeningen. Thyge
blev valgt til:
Maria, Inge, Kirsten og Thyge blev valgt
som delegerede til årsmødet i maj.
Camille forlader sognet pga. flytning i juni.
Suppleant Karina Haurholm Langhorn.
b. Ikke noget nyt fra Merete. Signe
opfordrede alle til at deltage i foredrag i
Allerup, om Luther.
Signe gjorde opmærksom på at vi mangler
en præstesekretær eller en som kan stå
for markedsføring.
c. Vi har fået låsesystemer. Heidi er startet
som gravermedhjælper. Vi har også en
praktikant i 4 uger.
d. Thyge har på ønske for Elin godkendt at
hun deltager i kursus for kirketjenere.
e. Intet nyt
f. Intet nyt
g. Der arbejdes på to sogneudflugter. Der

6. Meddelelser/orienteringer.

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

Formanden.
Præsterne.
Kirkeværge.
Kontaktperson
Kasserer
Personalerepræsentant
Nedsatte udvalg
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foreslås en tur til Billund (Billund Legohus)
Det åbner i september. Eller tur til
Eksperimentarium. Maj er deadline for
program for sogneudflugterne.

7. Evt

Mødet blev lukket.

8. Næste møde

Næste møde 19.4.2017

