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Godkendelse af referat

Per og Lise
MF referent
Underskrevet på mødet d. 7/6 2018

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Orientering v. formanden
Landemode d. 7 sept. i
Haderslev
Dåbsklude

Høstoffer
OM indbinding af
salmebøger

MR beslutter at det er en god ide med dåbsklude som gave
til dåbsfamilien. KM er koordinator. Vi talte om evt. et
samarbejde med Brugsen i Fynshavs strikkeklub. Det vil KM
spørge rette vedkommende om. MF forfatter en information
i kirkebladet. Dåbsklude gives til dåbsbørn fra sept. 2018.
Vi beslutter at samle ind til Møldrup Optagelseshjem.
Vi ønsker at få om-indbundet en hel del salmebøger i 2020,
da vi er meget glade for det resultat, vi har set hos Weber &
Poulsens Bogbinderi.

V/ sognepræsten
Minikonfirmander

Demenssalmesang
Morgensang i sensommeren

V/kassereren

Orientering
MF sætter pris på samarbejdet med LJ og LL.
Børneeventen for hele provstiet ønsker vi at deltage i.
Vi betaler de 20 kr. pr deltager og LL bedes også til denne
dag bestille bus med opsamling ved Brugsen i Fynshav.
MF arbejder på at få demenssalmesang op at stå
MF foreslår følgende onsdage og MR beslutter, at det skal
være med kirkekaffe, hvem der laver kaffe og the er
markeret med intitiatler efter datoen
onsdage d.29.8. MF
onsdag den 12.9. MB
onsdag den 26.9. LJ
KM gør opmærksom på, at tegningerne, som Slots- og
Kulturarvsstyrelsen har forlangt, har fordyret renoveringen
af badeværelset på 1. sal i præstegården, og KM vil søge
provstiet om en ekstrabevilling (på ca. 3.000 kr.), som ikke
var en del af projektet i første omgang, da det var noget
Slots- og Kulturarvsstyresen har forlangt efterfølgende.

V/ kontaktpersonen
Lønaftale
V/kirkeværgen
V/ præstegårdsudvalget

MR giver kontaktperson LJ grønt lys til at gå videre med
lønforhandlingerne med gravermedhjælperen med det
forslag til lønaftale, som foreligger.
Iab.
Badeværelet på 1. sal blev beset af MR.
JC tager kontakt til Michael Eriksen ang. brønd, der er
skredet og jern-brønddæksel.
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MB gør opmærksom på, at de ting fra syn skal der gøres
noget ved. HV vil skrive referatet fra synet, som vi så skal
følge op på.

V/Aktivitetsudvalget
Sommerfest

Høstgudstjeneste

V/Kirkeladeudvalget
V/Medarbejder
repræsentant
Trivsel - Eventuelt

MF sørger for annonce
MF sørger for blomster
MB, LJ, KM, Anna Marie Pedersen dækker bord.
JC sørger for at højtaleranlæg kommer i præstegården
Søndag d. 9. sept. Kl. 11.00
Vi taler om pyntning af kirken til høstgudstjenesten, der er
bred enighed om, at pyntningen fra sidste år var fin, og at
det er den stil vi fortsætter med. MB sørger for at spørge
nogle frivillige og fra MR.
Orientering
MR bevilliger studietur til graver, gravermedhjælper og
påhæng.
MF gør opmærksom på kirkebladets deadline den 15.
august.
Notmark Sogns Kirkekasse har modtaget 5000 kr. fra det
mellemkirkelige udvalg til en bustur med konfirmanderne,
som MF har søgt om. MF har takket.

