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Fælles
menighedsrådsmøde

Haderup Menighedsråd

Tirsdag d. 10. oktober
2017
kl. 19.00
Formandens initialer:
i Feldborg Kirkes baglokale

BHA

Mødet begynder kl. 19.00 men dem der kan bedes møde kl. 18.30, hvor Jens Kristian Lynderup fra
Videbæk Bogtryk vil komme med et oplæg til nyt kirkeblad . Britta vil gerne have en tilmelding til
denne del af mødet.
Afbud:
Ivar og Tanja deltog i mødet.
Indledning ved Thomas
Kaffe ved Jens

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Beslutning omkring kirkebladet
fremadrettet.

Vi beslutter at ændre kirkebladet, men ikke med det samme.
Økonomien incl. porto skal på plads inden. Britta spørger
Lynderup om en nøjagtig pris. Tages op på næste
fællesmøde
Vi sætter gang i at forberede.
Hvad kræver det af kassereren.
Hvad med mobilepay.

3. Temadrøftelse omkring
indsamlinger. Hvad ønsker vi at
støtte.

4. Visioner.
Drøfte de to punkter vi ikke
nåede på visionsmødet.
- Diakoni
- Mission
5. Opsamling på snakken mellem
formænd og kasserere omkring
økonomifordelingen
(fælleskassen)

De to punkter blev drøftet.

6. Opsamling på mødet omkring

Der er lavet ny samarbejdsaftale mellem Haderup, Feldborg,
Grove, llskov og Simmelkær. Aftalen godkendes af de
enkelte menqhedsråd.
Gudstjenesten 2.pinsedag flyttes til en anden lokalitet hvor
der er mulighed for at gå indendørs.
Vi afprøver det ved at der ikke er gudstjeneste i hverken
Feldborg eller Haderup 2. juledag. Gudstjeneste i Feldborg
julesøndag.

organistsamarbejde.
7. Opsamling på mødet i

fællespastoratet
Gudstjenester 2 . juledag og
julesøndag. Dette punkt
behandlede vi også på sidste
møde, men der er kommet
forslag fra præsterne i
fællespastoratet om at der ikke
skal være gudstjeneste i alle 6
kirker.
Hvilken holdning har vi i
Feldborq oq Haderup

Formænd og kasserere forsætter snakken med Lone fra
provstiet.

menighedsråd , som Christian
kan gå tilbage til præsterne
med.
8. Evaluering af høstgudstjenesten Fin gudstjeneste, kirken flot pyntet.
- Høstoffer 5006 kr.
- Auktion
838 kr.
- lalt
5844 kr.
Bilag vedhæftet.
9. Evaluering af studieturen
God tur

10. Nyt
-

It udvalget hjemmesiden
- Kirkebladudvalget
- Kirkehøjskoleudvalget
- Præstgårdsudvalget,
tilbud om døre(se bilag)
og jagtaftalen
- Præsten
FDF
11 . Eventuelt.

Vores hjemmeside ligger nu på sogn.dk
Tag gerne billeder som evt. kan bruges til kirkebladet eller
facebook. Send billederne til Christian.
Vi beslutter at give opgaven til Martin Lund og vælger træ alu
Christian og Ivar deltog ikke i beslutningen.
Jagtaftalen tages op igen til næste fællesmøde.

Kommende møder:
Dato I marts måned i Haderup.Thomas laver doodle
Indledning: Martin
Kaffe: Michael

12. LUKKET PUNKT
Lønforhandling
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