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DAGSORDEN

REFERAT
DDS 192

Salme og ordstyrer: Tove

Sogneindsamling 2017 gav 4989 kroner.
Ansøgning om nedrivningstilladelse til præstegården er
indsendt til kommunen. Menighedsrådet fortsætter med at
få ting på plads så vi er klar til at gå i gang hvis vi får en
nedrivningstilladelse.
Vi udsætter kalkning af kirken indvendigt da en eventuel
reparation af orglet også skal indarbejdes.
Vi har kun haft gode erfaringer med Energihuset.

Siden sidst:
Nyt vedrørende præstegården
Kalkning af kirken indvendigt
Energimærkning – evaluering af
Energihuset AS.
Økonomi:

Vi fik en rigtig grundig gennemgang af regnskab 2016
Regnskabet fremviser et overskud på rundt regnet 38.000
kroner hvilket må betegnes som rigtigt godt.

Regnskab 2016 :
1. præsentation
1a. kommentarer

Vi behandlede og godkendte regnskabet.
Regnskabet er indsendt med følgende stempel:

2.behandling
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3. godkendelse eller ej
4. aflevering
Regnskabserklæring 2016

Regnskabserklæring 2016 blev underskrevet
Revisionsprotokollat 2016 blev underskrevet.
Joachim fortalte om ERFA mødet han har været til

Revisionsprotokollat 2016
Info om ERFA møde for kasserer
Nyt fra medarbejderrepræsentant:

Nyt fra præsten:
2. pinsedag – økonomi.
Folkemødet om Reformationen – den 2.
juni.
Rensning af bøger fra præstekontoret.
Menighedsrådsformand
Niels Jørgen Langhoff

Tove fortalte om det kursus i kommunikation hun har været
til. Det har været rigtigt godt at deltage i.
Tove og Jesper går stille og roligt i gang med at flytte
planterne rundt om præstegården så de ikke bliver ødelagt
når vi skal i gang med at arbejde i præstegården.
Maria fortalte at budgettet til 2. pinsedag ligger på cirka
3000 kroner/sogn
Vi fik info om Folkemødet. Menighedsrådet påregner at
deltage i nogle af alle de mange ting det er muligt at
deltage i.
Maria har talt med et firma der behandler bøger med et
ozonanlæg. Efter 14 dage kommer firmaet og kontrollerer
om det har hjulpet på bøgerne.
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2/4-17 familiegudstjeneste med efterfølgende arrangement
for minikonfirmander og forældre og søskende.
Arrangementet Skærtorsdag er planlagt og kører på
skinner.
Kirke i børnehøjde den 18/4 – Lizzie hjælper.
Koncert den 19/4.

Kommende arrangementer:

EVT. ”Info om tilføjelse i medarbejder-

håndbogen"

Personalesag: lukket møde

Kontaktpersonen informerede om nyt rygeforbud
(indbefatter også E-cigaretter). Det er blevet indføjet i
håndbogen.
Personalesag drøftet.
.
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Med venlig hilsen
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