Tidspunkt

JHK undersøger hvad det koster, 20./21 eller 27./28 Jan. et

Pkt. 3

Opstartsweekend for nyt råd?

Godt besøgt med fokus på visioner, som blev fint
gennemgået af Maria Dusgaard König.

1920

1915
1920

- Oktoberfest tilmelding. Valg af vers forslag
På nuværende tidspunkt er 10 tilmeldt. Der blev valgt et vers, 1905
vedhæftes
som vi medbringer.
1915
- Stiftsmagasin bestilling, 60 kr. per styk plus
Der bestilles 2 stk. igen.
forsendelse
- Boring i gravhøj. Højen ikke dateret, men konstateret
flere tusind år gammelt trækul fra svejdebrug
- Kirkernes jorder kan skabe fællesskab. Inspiration fra
Grøn Kirke til bæredygtig og social brug af kirkernes
arealer
- ”Personalevejledning for menighedsråd”, ny
forbedret udgave.

Beslutning

Pkt. 2
Opfølgning
menighedsmøde

Pkt. 1
Generel
orientering fra
formand/næstfor
mand

Nr. og overskrift Formål

Sangvælger: KFS
Referent: OL
Deltagere: Jens Kock (JFK), Anni Aarestrup (AAa), Poul Tegllund (PT), Michael Hjort (MH), Bjørn Laursen (BL), Olav Lynggaard (OL), Kathrine
Føns Schultz (KFS), Inga Juhl Nielsen(IJN), Christina Graversen (CG), Birtemarie Sørensen (BS), Jens Henrik Kristiansen (JHK), Maria Dusgaard
König (MDUK) og Jytte Kristensen (JK)
Afbud: BM, MH og IJN MDUK
Oprydning: JHK og JK

Menighedsrådsmøde torsdag den 22. september 2016 kl. 1900
i Kirkehuset

Vamdrup Menighedsråd

2010

Sættes på næste dagsorden.

Tilkendegivelse vedr. køb af borde stole til gl.

Pkt. 8

Tinglysninger er ikke helt ok endnu.
1950
Salg af byggegrunde er gået iorden, pengene er deponeret på 2000
en spærret konto. Museum Sønderjylland har bed om
underretning, hvis der findes ting af interesse, evt.
udgravning betales af museet. Bygningsudvalget afholder
snarest et møde omkring haven og vedligehold af denne.
Katafalk laver buler i tæppet i kirken og skal bygges om for
20.000,- ex. moms. Godkendt.
Orgelet er renset og stemt.

1940
1950

Det tilsendte kommissorium godkendes. Mappe med disse
2000
står på kontoret.
2010
Kirkegårdens personale tager dette arbejde, når tiden tillader
det.

Orientering

Pkt. 6
Bygningsudvalg

Jesus på slottet i går og i dag. Stor oplevelse.
Konfirmander er startet.
MobilePay skal være klar til på søndag hvor der er
Høstgudstjeneste.
Tillæg er kommet til salmebog i juni måned.
OL sørger for nyt pds-kabel til kirkehuset.

1930
1940

1930

Pkt. 7
Tilrettet kommissorium, vedhæftes
Kirkegårdsudvalg
Anslået timeforbrug på præstegårdshave, vedhæftes

JHK

Vi modtager 200.000,- til AV-udstyr i kirken og til
ekstraordinær afdrag af lån, vil vi modtage i alt 3,6 mill.

Bankbeholdinger deles mellem flere pengeinstitutter.

Indskydergaranti er gældende til 750.000 kr.
menighedsråd er ikke længere omfattet-

Orientering budget 2017

Kasseren gennemgik protokolat med bemærkninger.

passende sted.
6 stemmer for præstegården, som hermed er valgt, der var
forslag om Arena Syd og Hotel Vamdrup.

Revisionsprotokollat for 2015 underskrives

Valglokale i præstegården?
Der er optaget i Kirkehuset d. 8. november.

Pkt. 5
Præsterne

Pkt. 4
Økonomi

Menighedsrådsva
lg

Pkt. 9
Oplæsning
underskrift referat

Eventuel

præstegård
Juleafslutning?
Nye og gamle medlemmer inviteres. JFK, OL og ?
arrangerer.
2015
2025

2015

