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1

Afbud fra

Lise og Per

2

Godkendelse af referat

Referat fra mødet d. 9. maj underskrevet på mødet

3

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4

Orientering v. formanden

5

Budget 2020

6

Vandafregning præstegård

7

V/ sognepræsten

Der er et orienteringsmøde den 12. maj 2020 i Bakkehuset
vedr. MR valg. Vi påtænker at slå den 12. maj sammen med
”menighedsrådet fortæller” og der er opstilling og valg den
15. september 2020.
Budgettet gennemgås og budgettet rettes til.
Notmark Sogns Menighedsråd,
CVR-nr 84874051, Budget 2020, Bidrag budget afleveret
den 06.06.2019 21:42
Blev behandlet sammen med budget og vedtaget.
Der indgås skriftlig aftale mellem sognepræsten og MR og
det sendes til provstiet.
MF har deltaget i Bibelselskabet årsmøde
MF skal deltage i Stiftskonvent og til

8

V/kassereren

Der er blevet undersøgt, hvad det koster at få malet døre
indvendigt i præstegården, som det blev påpeget til syn.
Der er indhentet tilbud på installering af wifi, som MR har
godkendt

9

V/ kontaktpersonen

Iab.

10

V/kirkeværgen

11

V/ præstegårdsudvalget

12

V/Kirkegårdsudvalget

HV orienterer om tagpander på kirkens tag, som blev
påpeget ved syn
HV meddeler, at LL har meddelt provstiet, at de gamle
kirkegårdsprotokollater ikke kan findes og provstiet
meddeler, at provsten kommer og lukker
kirkegårdsprotokollaterne ved lejlighed.
Fibernet præstegård: den lille pakke indkøbes (påpeget til
syn)
Stofa trækker kabel frem til tv.
WiFi præstegården
Nyt køkken HV har indsendt projekt ”nyt køkken” til PU og
det er pt. ikke blevet behandlet.
Iab.

13

V/Aktivitetsudvalget

MB orienterer om frivillighedsfesten.
Udflugt med pensionistforeningen den 16. juni, hvor
pensionistforeningen igen bidrager økonomisk til udflugten,
hvad vi er meget glade for og har takket for.

14

V/Kirkeladeudvalget

15

V/Medarbejder
repræsentant

Skitseforslag sendt til provstiet -Ny arkitekt?
HV undersøger hvilke muligheder der er.
JC orienterer om Kirkens Forum, som HJ og JC gerne vil
deltage i.
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15

Landemode den 6.september 2019 i Haderslev.
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