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Dagsorden

Mødepunkter Beslutning

  107.   Godkendelse af dagsorden Godkendt.

  108.   Godkendelse af referat 
– underskrives af menighedsrådet

Godkendt og underskrevet.

  109.   Opfølgning fra sidste møde   En del er med som punkter på dagsorden.

  110.   Meddelelser fra Formanden

            a.  Nabogrunden til kirken

            b.  ”Åben skole”

            c.  Helhedsplan

a.   Bygherren på kirkens nabogrund har    
fældet hele beplantningen/hækken som var 
på på kirkens grund – uden at spørge 
menighedsrådet.

      Vi venter svar på fra kirkegårdsarkitekten, 
som har været og kigge på hændelsen.og 
taget billeder.

 b.  Vi er klar.

    

c.  Det går fremad med helhedsplanen.

  111.   Sogneudflugt     28 tilmeldt til Sogneudflugt. 

    Turen går til Løgumkloster og finder sted den
10.9.2015.

  112.   Diverse stillingsopslag    Formanden orienterede.

  113.   Kirkegårdssamarbejde     Det går rigtig godt og kirkegården bliver 
flottere for hver dag. Samtidig er EDB 
registreringen på plads og alle grave har fået
et registreringsnummer. Dette nummer er 
også sat ned på hver gravplads.

  114.   Skur på kirkegården     I forbindelse med salg af en ejendom 
nedenfor kirkegården er der rekvireret 
matrikelkort. Her kan det ses at carport og 
skur på kirkegården formentlig er bygget ud 
over skel. Der arbejdes videre med en 
løsning.
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  115.   Skovkirkegård mv.     Der er sendt breve ud til alle   
skovkirkegårdens gravstedsejere. Bl.a. for at
få rettet op på de vedtægter der gælder for 
området

  116.   Meddelelser fra Kontaktperson     Vi holder et møde om systemlåse.
    Kontaktpersonen har møde med 

kirkegårdschefen om de nuværende mange   
nøgler.

    Vi skal have ryddet op og gjort rent i 
mandskabsrummet på kirkegården.

  117.   Meddelelser fra Kirkeværge     Vi venter på tilbud på reparation af de 
blyindfattede vinduer.

  118.   Meddelelser fra Kasserer

            a. Kvartalsrapport

a. Kvartalsrapporten underskrevet. 

    Gennemgang af budgetønsker. 

  119.   Meddelelser fra Præsten     Præsten er tilbage i fuld vigør.  

    Konfirmandundervisningen er startet op og 

    det går rigtig godt.

    Efeuen er klippet ned i præstegårdens

    garage. 

    

  120.   Eventuelt     Vi skrotter vores gamle printer og 
kopimaskine, som er defekt og for dyr at få 
op at køre igen.

Næste menighedsrådsmøde er den: 14. oktober.
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Dato for godkendelse og underskrifter:

Margit Kristensen Robert Oldager               Svend Aage Erichsen

           Jonna Petersen Finn Villekjær Brigitte Knudsen 

             Maya Ravn
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