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1. Godkendelse af dagsorden

Afbud fra Annette Ravn.
Dagsorden godkendt.

2. Meddelelser fra formanden

Velkommen til Anine som er ny
medarbejderrepræsentant.
Div. modtaget post blev rundsendt.
Provstiet har godkendt udgiften til krisekonsulent betalt
af 5% midlerne.
D. 7. feb. er der formandsmøde samt kl. 19.30 møde i
kirkehuset for Lundum og Hansted menighedsråd med
provsten ifb. med ansættelse af vikar præst.
D. 07.03 er der indledende budgetsamråd,
d. 08.03 fraflytningssyn i præstegården, hvor Carl Oluf
deltager,
d. 01.03 Kirkefondet inviterer til møde med biskop
Henrik Wiig Poulsen.
D. 07.06 er kirken udlånt til en offentlig koncert kl.
13.00, kirkehuset er udlånt om formiddagen.
D. 11.08 er kirken udlånt til Torsten Ringgaard.

3 Meddelelser fra Præsten

Intet til referat.

4. Orientering fra kassereren

Projektbeskrivelse skal udarbejdes på graverhuset.

5. Orientering fra kirkeværgen

Der er i dag fyldt huller på parkeringspladsen med
stabilt grus.
Der er rykket for kirkekalkning.
Der er modtaget tilbud fra Egebjerg Malerforretning på
maling af loft og vægge i våbenhus. Det sættes i gang.

6. Orientering fra
kontaktpersonen

Der er afholdt medarbejdermøde.
Anine blev valgt til ny medarbejderrepræsentant.
MUS samtaler er i gang og til foråret skal afholdes
APV.
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7. Orientering fra
medarbejderrepræsentant

Der er kommet en ny i børnekoret. Koret kører fint.

8. Orientering fra kulturudvalget Der er udarbejdet ny gudstjenesteliste til og med maj
måned.
D. 08.03 er der Karavanebesøg for konfirmanderne.
D. 11.03 er der Landsindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp.
Mulighed for Beatles foredrag i april undersøges.
D. 15.08 er der sogneudflugt.
9.Udlicitering af kompetence for Det blev besluttet at vedtage, at udlicitere kompetence
præstebolig til P.U. i en
for præsteboligen til provstiudvalget i en periode på 2
prøveperiode på 2 år
år.
10. Ansættelse af præstevikar

Tages op på fællesmøde i forlængelse af dette møde.

11. Evt.

Intet til referat.
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