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1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Meddelelser fra formanden

Tillykke til Søren Jensen med ansættelsen.
Biskop 60 år – ingen deltagelse.
Diverse post sendt rundt.
Fjernvarmen på vej.
Stibelægning er godt i gang.
Carl Oluf deltager i møde med FOF vedr. højskole.
Skærtorsdag + Pusterummet: Søren undersøger hvor vi kan
få mad fra.
4/4 provstesyn 12.45 – 14.15
Ingen indsættelse af Søren, men vin og kransekage søndag d.
31/3 kl. 10.30
Konfirmation ændres i 2022 til 8.klasse. 2021 = ingen
konfirmation. Der informeres på diverse medier.
Gudstjenesteliste udleveret og gennemgået.
Møde med MR om forventninger til Sørens opgaver (fælles
med Lundum) 25/4 kl. 17.30
Årsregnskabet gennemgået.
Kirkegårdsindtægter faldende. Det blev besluttet, at
kirkegårdene måles op.
MR indforstået med at pengene står i pengeinstitut (Danske
Bank som hidtil)
Regnskab 2018 afleveret d. 28/3 2019 kl. 10.43. Godkendt.
Lundum ønsker præstegårdskassen deles. Debat om
muligheder.
Pernille (regnskabsfører) + de 2 kasserer indkaldes til næste
præstegårdsmøde.
Stilbelægningen er godt i gang, og det er godt arbejde.
Møde i Helligåndskirken (Bo, Ann, Elsebeth) – ikke så meget
nyt.
Provstesyn: indvendig vedligehold + evt. nyt kirkehus skal
tages op.
Merete er godt i gang som kordegn og de nye arbejdstider
starter 1/4.
Der starter ny gravermedhjælper 1/4.

3. Meddelelser fra Præsten

4. Orientering fra kassereren

5. Orientering fra kirkeværgen
Fjernvarme - stibelægning

6. Orientering fra
kontaktpersonen

7. Orientering fra
medarbejderrepræsentant

Anine fremlagde ønske fra hende og Astrid om ekstra timer til
optrædende.
Tages op efter kvartalsrapport.

8. Orientering fra
kulturudvalget

Birthe orienterede om pris på foredrag om orgel. Giver besked
om, at vi ikke vil have foredraget.
Der har været møde d.d. om Sigurd Barret koncert.
29/9 udflugt for MR. Søren arrangerer.
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9. Orientering ang. Kirkefolder Folder på vej.
Og udsmykning ved
Der er fundet sten til udsmykning af fællesgrav. Ann
fællesgrav
orienterede.
Der søges 5% midler
10. Sikring af kirkesølv m.m.
Der skal ikke ske yderligere sikring af ”kirkesølv”.
11. Evt.
.
Hansted d.28.3.2019
underskrifter

Sogneindsamling ca. 8000 kr.

