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Dagsorden

Beslutninger truffet på
mødet

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Gennemgang af årsregnskab 2017 til godkendelse

Regnskabet blev gennemgået
Fraugde Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
86338319, Regnskab 2017, Afleveret d.
13-03-2018 14:16
Inge, Kirsten, Thyge og Maria deltog i
generalforsamling i Stiftsforeningen.
Alle 4 blev valgt som delegeret.
Maria blev valgt som Fraugdes
repræsentant i forhold til
samarbejdsudvalget.
Fastelavn: Vi skal passe på det ikke
bliver for sårbart – hvis kun en fra
menighedsrådet er tovholder. Men
rigtig fint arr. Og udelukkende positive
tilbagemeldinger.

3. Siden sidst

4. Korbesøg den 10. maj

Nordisk Korbesøg besøger os d. 10. maj
og de kommer 17 personer. De skal
have frokost.
26. maj besøger Viby-koret Fraugde
Kirke.

5. Status: Kirke (jordfæstelse mv)

Hans Edvard orienterede.
Stiftet har godkendt vores ansøgning
om jordfæstelse af fire kister fra
krypten.
Provstiet har godkendt ansøgning om at
rejse gulvgravsten.

6. Meddelelser/orienteringer.

a. Se under ”Siden sidst”
b. Personalegruppen afholder i april en
”sorgformiddag” med oplægsholder.
Lørdagshøjskole: Ikke mange deltagere
fra pastoratet. Men det var e rigtig god
dag.
c. Der går en del tid med
momsregnskab i forhold til
kirkegårdene.
d. Martins kontrakt er nu på plads.
e. Ikke noget nyt

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

Formanden
Præsterne
Kirkeværge
Kontaktperson
Kasserer
Personalerepræsentant
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g. Nedsatte udvalg
-Folkekirkens Nødhjælp
- Lokalt aktivitetsudvalg

7. Næste møde
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f. Bliver personalet Lock-outet d. 10.
april?
Graverne har deltaget i
kirkegårdskonference.
g. Der nedsættes to udvalg: Maria bliver
tovholder i Folkekirkens Nødhjælp
Det lokale aktivitetsudvalg består af
Ellen, Inge og Kirsten

18.4. 2018 kl. 19

8. Evt.
27. maj er der besøg af Historisk Selskab
Der er en fejl i seneste kirkeblad vedr.
Langfredag. Det skal annonceres på
Facebook mv.

