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1.

Afbud fra

LL

2.

Godkendelse af referat

Godkendt

3.

Godkendelse af
dagsorden
Orientering v.
formanden

Godkendt

Pkt

4.

Møde i DFR mandag d. 24. februar kl. 19.
HV og LJ deltager.
HV orienterer om maskinpuljen.
Organistens ansøgning om mapper.
Godkendt af MR.
HV orienterer om kirkelade projekt.
Onsdag d 4/3 kl 13.30 er der møde i
kirkeladeudvalget.
HV MF KM JC deltager.

5.

V/ sognepræsten

6.

V/kassereren

7.

Folkekirkens
Nødhjælps
landsindsamling. PR
orienterer og MF om
fælles arrangement

8.

V/ kontaktpersonen

IAB

9.

V/kirkeværgen

IAB

Pjece om kirken. Skal vores pjece friskes op? MF er
blevet kontaktet af et sognebarn, der vil hjælpe med
at lave en pjece om kirken.
MF sætter det i gang.
Kvartalsrapporten
KM informerer og MR har taget rapporten til
efterretning.
Indsamlingsleder PR om indsamlingen
MF: Fælles arrangement for Ketting, Asserballe og
Notmarks konfirmander om Folkekirkens
Nødhjælps landsindsamling tirs. 3.3.2020 i Ketting
Sognehus

10. V/ præstegårdsudvalget

Referat fra udvalgsmøde 30.1.2020

11.

Referat fra udvalgsmøde den 23.1.2020.
MB orienterer sammen med JC.
Der blev besluttet at plante Hortensia til at begynde
med.
MB informerer.
Udflugt med besigtigelse af have, Pilene 7 i Tandslet
den 17. maj

V/Kirkegårdsudvalget

V/Aktivitetsudvalget

Guldkonfirmation. LJ KM dækker bord i
konfirmandstuen.26/4
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Dagsorden

Referat/Beslutning
Hvem tager sig af hvad ift. udflugten til Flensborg i
august. Aktivitetsudvalget foreslår, at der enten
nedsættes et udvalg til dette eller at de forskellige
opgaver deles ud
MF forespørger om gudstjeneste og buskørsel.30/8
Omvisning efter gudstjeneste.
PR sørger for fortæring og kaffe til d.30/8
MB orienterer om Genforeningsaften. Gunnar
Hattesen er blevet spurgt.

11.1
MB informerer om 2 Pinsedag 1. juni kl 17.00. Vi
vælger at holde en aftengudstjeneste anden pinsedag pga.
royal run i Sønderborg. Vi finder et lokalt sted at holde det.
12. V/Medarbejder
IAB
repræsentant
13. 1) Samtalekort
Ad 1) På PR initiativ lægges der op til at man kan drøfte
2) Trivsel
samtalekort, som menighedsrådsforeningen har
3) Eventuelt
udsendt, hvis der er tid til det på mødet
MF orienterer om Biblen 2020 og pilgrimsvandring den
15. jun i Taps.

