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1. Godkendelse af dagsorden

Ekstra punkt på dagsorden: 3A. Tilknytning til kirken
v/Annette.
Dagsorden godkendt.

2. Meddelelse fra formanden

Carl Oluf og Palle har været til møde i
præstegårdsudvalget.
Forpagtning skal fornyes i 2017.
Der har været indledende budgetsamråd, papirer
uddelt.
Natkirke: Der er udsendt information.
Carl Oluf og Elsebeth skal til generalforsamling i
Menighedsrådsforeningen.
D. 1/5 er der reception i kapellet ved Vestre kirkegård.
Flytning af præstegårdskassen skal ske på fællesmøde
med alm. flertal i flg. Palle. Tages op på næste møde.

3. Orientering fra præsten

Efter sommerferien er der ca. 60 konfirmander.
Til forberedelse bliver der 2 store hold, men de deles i
3 hold til konfirmationen.
I 2017 bliver der i provstiet afholdt 8 Luther foredrag.
D. 31/10-2017 er der festgudstjeneste i Klosterkirken.
Der skal laves folder for hele provstiet.

3A. Tilknytning til kirken
v/Annette

Annette formulerer et nyt forslag til tilknytning.

4 Orientering fra kassereren

Regnskab 2015 er godkendt og afleveret d. 11/3-2016.

5. Orientering fra kirkeværgen

Ønske om udskiftning af en del af kirkens tag.
Kirken skal kalkes.
Der ses på indvendig kalkning i.f.b. med kirkesyn til
april.
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D. 20/4 er der syn af kirke og kirkegård.

6. Orientering fra kontaktperson Christine gravermedhjælper er ansat d. 15/3.
Sanger og organiststillingerne er opslået på Jobnet d.
16/3.
7. Kulturudvalg

Ved landsindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp i
søndags blev der herfra indsamlet kr. 8.694,50.
Der er foredragsaften d. 13/4 og sangaften d. 19/4.

8. Medarbejderrepræsentant
/graver

Gran er fjernet på kirkegården og der plantes
stedmoderblomster.
Digital opmåling af kirkegården inden længe.
Annette gravermedhjælper er p.t. på kursus.

9. Personale kirkesanger mm.

Kan sangerstillingen udbygges med en
religionspædagog med flere timer, til hjælp med
konfirmander? Tages op i provstiet.

10. Budget

Intet til referat.

11. Evt.

På konfirmationsdagen hjælper Bo, Birte og Elsebeth.

Hansted, den 16.03.2016
underskrifter

