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1. Godkendelse af dagsorden

Afbud fra Ole Leth pga. ferie.
Dagsorden godkendt.

2. Meddelelse ved formanden

Luther og lagkage med biskoppen forløb fint.
Der er afholdt møde i præstegårdsudvalget.
Palle og Bo deltager i budgetsamrådet d. 01.03.
Øvrige menighedsrådsmedlemmer deltager i
menighedsmødet.
Der skal afholdes fællesmøde med Lundum efter
budgetsamråd.
Hans Jørgen Christensen er valgt som formand for
præstegårdsudvalget.
Der har været afholdt fælles formandsmøde. Plan for
de næste 4 år er udarbejdet.
Temamøde d. 03.05 udsættes til d. 17 eller 22.05. Carl
Oluf undersøger.
Elsebeth deltager i mødet d. 02.03 i Kirkefondets møde
i Helligåndskirken.
D. 06.03 er der forårsmøde i Distriktsforeningen.

3. Orientering fra præsten

Konfirmanderne har malet ikoner.
Påskens gudstjenester planlægges med organist og
sanger.
Der mangler stadig håndværkere til div. udbedringer i
præsteboligen.
Tine skal på genoptræning i 3 uger fra d. 11.03. Lone
Buhl Pedersen sørger for vikarer.
Klokkeindvielsen d. 26.03 udsættes til evt. 30.04 eller
07.05.

4. Orientering fra kassereren

Det er p.t. kun klokkeregnskabet der skal ses på.
Der søges ekstrabevilling til kirkens nye tag.
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Der ønskes kørefliser på kirkegårdens gangstier. Bo
undersøger.

5. Orientering fra kirkeværgen

Bo taler med Hans Jørgen om ventilationsanlægget i
præstegården.

6. Orientering fra kontaktperson Der skal søges ny deltids gravermedhjælper.

7. Orientering fra kulturudvalget Kommende arrangementer:
/
D. 01.03 menighedsmøde med foredragsholder Claus
Schjødt.
D. 26.04 sangaften.
D. 16.08 sogneudflugt.
D. 27.08 udflugt for menighedsrådene og personalet.
8. Medarbejderrepræsentant
/graver

Ikke til stede.

9. Klokkeindvielse

Tages op på næste møde.

10. Pedelfunktion i
præstegården

Ole skal fremover sørge for småreparationer i
præsteboligen. Elsebeth kontakter Ole.

11. Fjernvarme i kirke og
kirkehus

Menighedsrådet debatterede. Tages med i budgettet.

12. Evt.

Intet til referat.
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