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Nummer
Indhold

Formål

Pkt 1

Siden sidst:
Orientering om besøget fra
Provstiudvalget
Julefrokosten – ansvarlige skal
udpeges

Pkt 2

Pkt.3

Pkt. 4

Pkt. 5

Pkt. 6

Beslutning

24.11.2017 for
menighedsrådsmedlemmer
og personale.
Ansvarlige: ABC
(indkalder), MDK, AMP
Ansvar omkring julemessen
Gruppe udpeges.
2.-3. dec.
KFS, ABC, Sø (indkalder
aug), FF.
Afklaring om hvem der arbejder videre Valg foretages:
med AV udstyr til kirken?
Bo Haugaard kan deltage
Kravspecifikation udarbejdes af ad hoc som konsulent.
udvalg
Forslag til udvalgsmedlemmer:
Sø, JHK, OL
Budgettet for 2018
Orientering
Foreløbigt budget er udarbejdet og
Budgettet er foreløbigt
vedhæftet
godkendt.
Udbud af gravpladser:
Beslutning
Afd. K på den nye kirkegård foreslås
Afsnittene G og L på den
spærret for salg
nye kirkegård er åbne for
salg. De andre afsnit på den
nye del er lukket indtil
videre.
Faste retningsregler for at det er
Uddybning af synspunktet.
formanden/sekretærens opgave, at
Referatet læses højt inden
sende referatet ud. Medarbejder
underskrift.
repræsentanten skal videreformidle
Referent sender referatet til

Fremført
af
OL

OL

OL

AA

AA

KFS

Pkt. 7

indholdet af referatet til
medarbejderne.
KFS ønsker retningslinier for det
fremover
Tilbud på Nyhedsbrevet i KirkeNyt,
Bilag medsendt
Forslag til 2 udgivelser i 2017
2. udg. dec, jan. febr. Deadline medio
okt.

Pkt. 8

Status på ombygning af den gl.
præstegård.

Pkt. 9

Nyt fra udvalgene – punkter som skal
uddybes fra referaterne eller en kort
status

Nyt fra kontaktpersonen

Hewlett-Packard Company

Pkt. 10

2

Nyt fra præsterne

menighedsrådsmedlemmer
og personale umiddelbart
efter mødet.
Beslutning om interval i
udgivelser: 2 årlige
Valg af ansvarlig for næste
udgave: ABC, KFS.
Input fra diakoni- og
udvalget for børn-ungemusik
Orientering. Projektet
godkendes.
KFS er betænkelig ved den
høje pris.
Kirkegårdsudvalget har
besluttet til en begyndelse
at fælde alle store rødgran
på kirkegården.
Joyful Noise har haft det
svært efter skolereformen.
MFN har snakket med
skolen om et samarbejde.
Korundervisning på skolen
med besøg i kirken.
Tilbud projektvis til hhv.
4., 5. og 6. kl. i 3 måneder
pr. årgang.
MDK: Tak for
konfirmandvagt.
Madhold til børnekirke
fungerer godt.
18. juni efter gudstjenesten
er der åbent hus i
præstegården i Hjarup.
JHK: Fællesgudstjenesten
2. pinsedag i provstiet
holder pause i år. To
pinsegudstjenester i
Vamdrup.
Gudstjenesteplan frem til
nytår er klar.
19.9: sogneaften om Morbarn-center i Afrika.
30.6 grill- og bålhygge for
menighedsrådsmedlemmer,
personale og partnere hos

ABC

OL

Alle

JHK og
MDK
JHK

JHK.
Indsamlingsprojekt i
kirkerne: vi fortsætter med
kirkepartnerskab med
Kirkens Korshær.
Forslag om at flytte
familiegudstjenesten
juleaften til sidst på
formiddagen.
A. Tvær Kulturelt Center – evt.
medlemsskab

Pkt. 11

Hewlett-Packard Company

Pkt. 12

3

Tages op i diakoniudvalget.
Kontingent kan tages af
udvalgets budget
Vedtægter modtages retur fra hver
Opsamling på rettelser.
Alle
enkelt med korrektioner:
Vedtægter og
eks. Kasserer gennemlæser og kommer personalehåndbog udsættes
med rettelser
til næste møde.
Gaveregulativ og personalehåndbog
skal efterses senere. (MH orienterer)
Kontaktpersonen fortsætter
som ansvarlig for gaver.
Evt.
Forslag til ny
valgprocedure.
Henvendelse fra en borger
vedr. kirkegården
behandles i
kirkegårdsudvalget.
Kort drøftelse af brev fra
biskoppen om mobning af
præster.

