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Formandens initialer:

BHA

Afbud: Maibritt, Trine deltog fra og med punkt 6.

Indledning ved Ralf

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Folkekirkens familiestøtte.
Afstemning skal foretages og
skrives i referatet. Vi skal have
resultatet med til budgetsamråd
d. 24/8.

4 fra Feldborg stemte for, ingen stemte imod
6 fra Haderup stemte for, ingen stemte imod

3. Gudstjenester i julen 2017.
- Højmessen d. 24/12 ønskes
fritaget.
- Julegudstjenesterne. Hvor
mange og på hvilke tidspunkter.
- 1. juledags gudstjenester.
Christian tager tal med fra de to
foregående år på kirkegængere.
- 2. juledags gudstjenester.

D. 24. dec.:Vi beslutter at Christian aftaler med provsten at
der ikke skal være højmesse.
I 2017 holder vi fast ved kl. 11 , 13 og 14.30.
D. 25. dec.: Vi holderfast ved kl. 9 og 10.30
D. 26. dec og julesøndag. Christian tager det med på
pastoratsmøde.

4. Kuverter til høstoffer
- Bilag fra sidste år
- Skal der laves noget om
- Hvor får vi dem trykt og hvem
sørger for dette.

Vi beslutter at slette Haderup og Feldborg kirker fra
kuverterne i 2017. Vi drøfter hvad der skal ske i 2018.
Vi sætter et punkt på til næste fællesmøde, "Indsamling
generelt"

5. Visioner
- Hvor langt er Christian og
Trine med oplæg og evt. dato
for fælles møde.

Christian og Trine melder 3 datoer ud, og den dag flest kan
bliver det.

6 . Konfirmander 2018
- Hvor mange konfirmander fra
Herrup skal undervises i
Haderup.
- Hvordan ser ressourcerne ud
til denne opgave.

Der er 9 konfirmander fra Herrup.
Christian vil påtage sig opgaven med at undervise
konfirmanderne.

7. Internet i præstegården samt
PC/program til brug for præsten

- Christian kommer med et
oolæQ.

Vi beslutter at Christian køber en Officepakke til hans
bærbare computer.

8. Nyt fra
Hjemmesiden er opsagt. Både Haderup og Feldborg ligger
- iUhjemmesideudvalget
nu på sogn.dk.
- kirkebladudvalget
Det kommende kirkeblad får nogle mindre ændringer. Det er
starten på flere ændringer.
- Præstegårdsudvalget
Omfartsvejen kommer næppe til at berøre
herunder status omkring
omfartsvej og status på genvex i Præstegårdsskoven.
præstegården.
Martin får fat i skabelonen til jagtaftale fra Danmarks
Jægerforbund og får vores aftale rettet til.
Opgaven med Genvex beslutter vi at overdrage til Djeld
smedie. Djeld smedie skal kontakte Christian for aftale om
udførelsestidspunkt, så der tages hensyn til familieliv og
hjemmearbejdsplads.
9. Eventuelt.
De to kasserere og de to formænd tager en snak om
- Sager til næste fællesmøde
fordelingen af fællesudgifter.
Kommende møder:
Fællesmøde d. 10. oktober 2017 kl. 19.00 i Feldborg Kirkes
baglokale.
Thomas indleder
Martin sørger for brød

1d/4 JJ;iZ/4-Britta Høj Andirsen

Trine Olesen

Qo~¼~~----Anna Marie Troelsen

faldi@J tJ#rlf~lrudc ~
Michael Bredgaard

Martha Maibritt Østergård
Laursen

Karen Merete Ejgod Henriksen

