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Beslutning

17.00: Vi mødes ved præstegården,
(gennemgang af hvad der skal på
syn i juni.) Derefter Kirkeladen,
graverhus, kirkegården og kirken.
18.00 spisning i Kirkeladen.
19.00 MR-møde
____________________________
Åbning af mødet
a) evt. afbud
b) bemærkninger til dagsordenen

Vedr. formøde: HBA noterede diverse kommentarer og
medbringer til syn med provsten kl. 10 onsdag den 14. juni
2017.
a. alle mødt
b. dagsorden godkendt.

1. Sogneudflugt: Aktivitetsudvalget fik mange forskellige
forslag til tur i efteråret. og der indhentes forslag fra
menigheden. Turen fastsættes til en lørdag den 9. september
2017.
2. Studietur for menighedsrådet planlægges til den 23.
1) Sogneudflugt 2017? Evt.
september 2017.
fastlæggelse af tid og destination.
3. Ny telefonordening for kirken? Helle Bøving-Andersen
2) Studietur for MR og ansatte i
undersøger markedet. Kan der spares penge på de
2017? Evt. fastlæggelse af tid og
nuværende ordninger.
destination.
4. Formandsmødet i provstiet. Jytte Philipsen fortalte om
(Vedr. punkt 1 og 2, kan I kigge i
mødet, da HBA var forhindret.
budget 2017, som Benny har sendt 5. Hjertestarter v/Skårup brugs. Vi besluttede at vi ikke ville
på mail til alle og se, hvordan det
støtte et privat firma.
lige nu ser ud økonomisk)
6. Meddelelser:
3) Ny telefonordning for kirken?
a. Studiekredsstart onsdag den 3. maj kl 1000 i Kirkeladen.
Evt. nedsættelse af udvalg.
Der kommer et kirkeblad med Folk og Fæ.
4) Formandsmøde i provstiet den
b. Indledende budgetmøde i provstiet. Energi besparelser.
4.4. Jytte informerer, da HBA var
Nøgler til kirkesølvet. Lutheråret fejres overalt.
forhindret i at deltage.
Der er udsendt et forløbigt tal for næste år.
5) Sponsorat af hjertestarter i
c. Lyset er på vej.
Skårup. Vil kirken støtte dette tiltag? d. Nil
(se bilag 1)
e. Nil
6) Meddelelser:
f. Nil
a) sognepræsten
g. Nil
b) formanden
h. Nil
c) kirkeværge
i. Der arbejdes på sang eller kor.
d) kontaktperson
e) medarbejderrepr.
7. Der var intet under dettepunkt.
f) kasserer
g) regnskabsfører
h) kirkeblad
i) aktivitetsudvalg.
7) Eventuelt
Regnskabsinstruks og
forretningsorden, godkendt på
mødet den 21.3., underskrives af
alle MR-medlemmer. HBA
medbringer begge dokumenter til
underskrivelse.
Næste møde:
Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 18.
Arr.: Verner Christensen
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Skårup , den 18. april 2017

underskrifter

Beslutning

