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1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Meddelelser fra formanden

Tine Frisenette bevarer sine sognebåndsløsere.
Sognebåndsløsningen ophører, når den præst, til hvem
sognebånd er løst, forflyttes, dør eller afskediges.
Der kan ikke løses sognebånd til en konstitueret præst.
MobilePay oprettes på kirkekontorets tlf. nr.
Fjernvarme til kirken er ikke på plads.
50 salmebøger indbindes.
Pia bestiller nodebog og 60 stk. 100 salmer.

3. Meddelelser fra præsten,
se vedhæftet bilag

Gudstjenestelisten blev gennemgået.
Der er udflugt for m.råd og personale den 26. august.
Der er minikonfirmandforløb fra d. 22 - 25.05 som
afsluttes med gudstjeneste i Hansted Kirke d. 27.05 m.
efterflg. mad og kaffe.

4. Orientering fra kassereren.
Gennemgang af foreløbig
ligning

Regnskab 2017 blev afleveret d. 20.03.2018 kl. 09.22.
Regnskabet blev gennemgået og godkendt af m.rådet.
Palle har deltaget i indledende budgetsamråd.
Provstiet vil gerne have langtidsplanlægning.
Foreløbig driftsligning for 2019 kr. 1.243.000,-, en
stigning på ca. 5%.

5. Orientering fra kirkeværgen

Elsebeth bestiller et rullegardin til kirken.
Bo har rykket for maling og kalkning af våbenhuset.
Bo sørger for markering af p-plads til konfirmationerne.
Bo og Elsebeth hjælper på dagen.

6. Orientering fra
kontaktpersonen

Anne Marie Bruun Hansen er ansat som
gravermedhjælper i sommerperioden.

7. Orientering fra
medarbejderrepræsentant

Trompetist spiller med til konfirmationerne.
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8. Orientering fra kulturudvalget Sangaftenen med Jesper Bjarnesen forløb godt med
ca. 30 deltagere.
Sogneudflugten går til Haderslev og Christiansfeld.
Carl Oluf, Palle og Søren planlægger mandeaften.
”Læs bogen og se filmen” slettes fra hjemmesiden.
9. Drøftelse af rengøring m.m.
af præstekontor

Anine rengører præstekontoret fra d. 1. maj.
Søren flytter ind i præstegården i løbet af sommeren.

10. Projektpulje

Søren, Carl Oluf og Anine skal holde møde med
Lundum om projekter for de næste år.

11. Evt.

Koret synger på hospice i Vejle d. 23.05.
Sørens mail er flg.: sojen@km.dk
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