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1. Godkendelse af dagsorden

Ekstra punkt 2 a. tilføjet dagsorden.
Dagsorden godkendt.

2. Meddelelser fra formanden

Der bliver jagtgudstjeneste i Lundum kirke d. 08.10 kl.
8.30.
Carl Oluf har talt med flere foreninger i området
omkring samarbejde. Mødedato aftales efter ferien.
Papirer til læsning udleveret vedr. menighedsråd i
fremtiden.

2 a. Elektrificering af
jernbanestrækningen mellem
Fredericia og Aarhus.

Brev modtaget fra Bane Danmark. Der kommer en
servitut omkring høje træer, flagstang m.v. nær
togbanen. Vi afventer at høre nærmere.

3 Meddelelser fra Præsten

Det har været et godt forløb med de 3 konfirmandhold.
Skovgudstjenesten forløb godt.
Der har været afholdt 2 Luther og lagkage foredrag
siden sidst.
3. klasses forløbet er lige afsluttet med gudstjeneste
med vand og ånd, sæbebobler og vandpistoler.
Tine holder Sankt Hans båltale i Hansted skov.
Tine oplyste, at der på sigt vil blive en skolekirkedag på
hver skole årgang.

4. Orientering fra kassereren

Budget 2018 med ligning kr. 2.183.100,- blev godkendt.
Visioner og mål for Hansted til budget 2018 er sendt.

5. Orientering fra kirkeværgen

Døren til kirken er endnu ikke malet.

6. Orientering fra
kontaktpersonen

D. 16.06 skal der afholdes møde vedr.
kordegnestillingen.
Kirkesangeren er i gang med at etablere et børnekor.
Mange vil være med.
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7. Orientering fra
medarbejderrepræsentant

Klokken er repareret.
Der er set på forskellige traktorer. Ole undersøger
nærmere.

8. Orientering fra kulturudvalget Der er sogneudflugt d. 16.08.
Flæskegilde d. 22.08.
Udflugt for menighedsrådene og personalet d. 27.08.
Evt. arrangement med Klostret d. 30.08.
Klokkekonsulent til menighedsmødet d. 30.11.
Sangaften d. 8 eller 9.11.
D. 04.12 AOF kor, voksen og børnekor.
Evt. koncert med Corde di Gioia i jan. 2018, Elsbeth
undersøger nærmere.
Vi venter stadig på aftale med Anders Agger.
9. Klokkeindvielse

Menighedsrådet uden Palle og Elsebeth deltager i
klokkeindvielsen og står for det efterflg. arrangement.
Der ringes med begge klokker.

10. Evt.

Der ønskes nyt komfur og køle/fryseskab til køkkenet i
kirkehuset.
D. 16.08 er der opstilling til provstiudvalget.

Hansted d. 15.06.2017
underskrifter

