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Mødeart:
Menighedsrådsmøde i
kirkehuset kl. 19.00

31-05-2018
Deltagere: Olav Lynggaard(OL), Anni Aarestrup(AA), Aase Bjerregaard Christensen (ABC),
Tove Sørensen(TS), Kathrine Føns Schultz(KFS), Bjørn Laursen (BL), Anne Marie
Pedersen(AMP) Per Hørlyck(PH), Michael Hjort(MH), Jens Henrik Kristiansen(JHK), Maria
Dusgaard König(MDK) Solveig Sloth (SOL)
Sangvælger: TS

Forberedelse og oprydning: AA, MH

Afbud fra følgende:
Referant: Olav Lynggaard
Nummer
Indhold
Punkt 1

Formål

Beslutning

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Punkt 2

Kirkegårdsplanen præsenteres ved
Signe Moos
Den fremtidige proces omkring
projektet
Navn til Administrationsbygningen
Hvert medlem forbereder sin
afstemning før mødet. Hvert medlem
har 3 stemmer, som kan bruges
individuelt eller samlet ud for de
registrerede navneforslag.
a. Kvartalsrapporten pr. 31.03.2018
skal præsenteres og godkendes.
b. Foreløbigt budget for 2019 til
godkendelse. Vamdrup Sogns

Fyldigt og spændende
indlæg, som gav mange
svar på projektet. Udvalget
arbejder videre med det.
Beslutning/afstemning

Punkt 3

Punkt 4

Menighedsråd, CVR-nr. 19981215,
Bidrag budget afleveret d. 23-052018 08:05

Fremført
af
ABC
Signe
Moos
Alle

Afstemningen endte med at
valget faldt på navnet:
”Den gamle præstebolig”
Præsenteret og godkendt
Præsenteret med en
stigning på 76.000,- i
forhold til 2018.
Godkendt af ovenstående,
med undtagelse af KFS, der
gerne vil have afklaringer
inden godkendelse.

AA

Punkt 5

Punkt 6

Forslag til sognearrangement:
Information/beslutning
a. Kathrine Lilleøre - Foredrag ud fra
hendes seneste bog.
b. Syng af hjertet fra højskole sangbogen. f.eks. en hel lørdag
eftermiddag evt. ved Mathias
Hammer fra lignende arrangement.
Indlæg omkring frivillighed ved
Vamdrup Kirke - med på
Menighedsmødet i august.

Punkt 7

Information fra udvalgene ud over
det, der er beskrevet i referaterne.
Spørgsmål til udvalgene

Punkt 8

Information fra kontaktpersonen

Punkt 9

Information fra medarbejderrepræsentanten

[Skriv firmaets navn]

Punkt 10 Information fra præsterne
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Punkt 11 Div
Trinity mødet

b. Der gives
underskudsgaranti fra
Kirken til dette
arrangement.
Information/beslutning
Om mulige tiltag på mødet,
hvordan skal de
informeres.
Frivillighedsudvalget
arbejder videre med det.
Information; BUMudvalgets referat
fremsendes af OL.
Bygningsudvalget har fået
et oplæg fra Hans Lund på
en renovering af kirken.
Forslaget rundsendes. Vi
tilmelder os
konsulentrunden i efteråret.
Brandkursus afholdt, APV
afholdt d.d., yderligere
information om det.
Rapport tilsendes.
Information om anvendelse
af ekstra timer til børn og
unge-arbejdet.
Medarbejderne er godt
tilfredse med
arbejdspladsen, fremgår af
APV
MDK – Har meget travlt og
har informeret om
indsamlingsprojektet, som
er fælles med Hjarup.
Ikoner hænger i våbenhuset
indtil Kirkefestivalen,
hvorefter de afhentes af
konfirmanderne. Skal der
laves høstkirkefrokost
16/9? Frivillighedsudvalget
tager opgaven.
Provstiet og
Distriktsforeningen
indbyder 26-27. Okt.
Tilmelding senest 27/8.

AMP

JHK

Udvalgene

MH

SOL

MDK/JHK

Alle
AA

Billeder sendt ud.

Billeder til ”Den gamle
præstebolig” er udsendt til
MR. ”Møbel udvalget”
udsmykning
billeder til væggene.
Orientering om
persondataforordningen –
der er mange udfordringer
med. Vi skal arbejde videre
med dette kæmpe område.

[Skriv firmaets navn]

Klub92 vil gerne have et
arrangement i kirken i
november. Godkendt.
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OL

