Menighedsrådsmøde d.18/5-17 kl.19.00 – 22.00
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Kasserer fremlægger budget / visioner for kommende budget år .
Nye indsats områder vil være renovering af orgel , lys i kor , gangsti til kirke , stole til kirke ,
maling af vinduer , indhegning af oplagsplads , udvidelse af parkering ved
konfirmandstuen.
Ønske om kirkekaffe hver søndag godkendes . Derfor købes ny kaffemaskine til graverhus .
Vi undlader postludiet en gang i måneden , for at øve en ny salme . Salmen skal derefter
synges den følgende måned .
Der anskaffes ny computer til præst .
Der anskaffes fryser til præstegård .
Bov sogn er uden præst , hvor vores præst skal hjælpe . Det betyder vi skal være
opmærksomme på stor arbejdsbyrde for vores præst .
Udbudsmateriale for parkerings armering ved præstegård sendes ud så arbejdet kan
påbegyndes efter d.14/8-17.
Der anskaffes ny computer til konfirmandstuen
Der tages skud af den gamle løn , maler bestilles til graverhus , sendes ikke i udbud da vi
ikke overstiger grænsen på 50.000 kr.
Bevilliget telt/ pavillon og beachflag til Aktivigdag .
Fremadrettet vil vi udlade håndværkere i kirke og kirkegård om fredagen , da kirken er
rengjort til søndag , dog ok ved akut hjælp .
Vi får it-support fremadrettet til kirkegårdspersonalet telefonisk pr. timeløn .
Der anskaffes skilt , der opsættes ved kapel med parkering forbudt ligeledes et
handicapparkeringsplads skilt til venstre for lågen .
Der undersøges om bænkene i sideskib må fjernes .
Personalehåndbog godkendes .
Fremadrettet referat vil blive rundsendt til menighedsrådet , der kan komme med
kommentarer indtil efterfølgende menighedsrådsmøde . Ved menighedsrådsmødet
godkendes referatet der derefter godkendes og underskrives . Referatet printes ud med
sideantal , dato og klokkeslæt . Printet opbevares i mappe i konfirmandstuen .
Protokollen aflyses i bogform .
Ref. Britta Leonhard

