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DAGSORDEN

REFERAT

Salme og ordstyrer: Joachim
Siden sidst: Underskrive referat fra sidste møde.
Kirkealle’ 6 – opdatering
Efter kirkesyn – er der noget der skal laves nu?
Reparation af orgel
Cirkus Krone den 25/6 – 14
Opdatering vedrørende lydanlæg og kapeldør

Økonomi: Budget 14 m. v.

Nyt fra medarbejderrepræsentant:

Nyt fra præsten: Fadervor – skal vi bibeholde den

DDS 15
Afbud fra Maria
Referater underskrevet
Vi afventer at kommunen udarbejder en
lokalplan og høringsfase for Kirkealle’ 6
Efter kirkesyn: Vi laver en prioriteret liste over
hvad der skal laves i år og hvad der kan vente til
næste år.
Blæseren til orgelet er udskiftet. Vi undersøger
om det er en forsikringsskade.
Vi har givet Cirkus Krone lov til at bruge den lille
mark ved siden af multibanen igen, og de
kommer den 25/6
Kirkeværgen arbejder fortsat med både
lydanlæg og kapeldør.
Foreløbigt budget for 2015 skal være indleveret
senest 15/6 -14. Vi talte om hvor eventuelle
besparelser kan foretages.
Tove fortalte lidt om eventuelle nye tiltag
vedrørende lønindberetning, og lidt om
bemandingen i sommerferien.
Når forpagtningsaftalen på jorden skal fornyes
skal vi overveje hvad den lille mark ved
multibanen skal
Vi bibeholder den nye ordlyd

nye ordlyd?
Kommende arrangementer: Høstfrokosten 2014 –
hvad kunne vi tænke os af nye tiltag.

EVT:
Menighedsrådsformand
Niels Jørgen Langhoff

Vi arbejder på at udvikle vores høstgudstjeneste
med inddragelse af den ny renoverede lade og
forskellige andre tiltag for at gøre dagen ekstra
spændende.

Rigmor foreslog at vi måske skulle overveje at
indgå i et samarbejde med Bjert – Stenderup
husholdningsforening. Vi overvejer om det er
noget vi vil.
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