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Menighedsrådsmøde torsdag den 7. oktober kl. 17.00 

Konfirmandstuen.  
 
 

Fraværende: Bonnie og Anette 

 

1 Budget ved Egon  

Budget 2022 gennemgået. Provstiet har bevilget penge til projektører til 

kirkegården og renovering af kirkegårdslåger 

Veflinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr.59003917. Endelig budget 2022 afleveret 

7/10 2021 kl. 16.52. 

Revisionsprotokollat gennemgået. Punkt 8 er der taget højde for og punkt 9 er 

menighedsrådet opmærksom på. Punkt 10 tages til efterretning. Punkt 11 er 

menighedsrådet opmærksom på. Revisionsprotokollatet er godkendt.  

Kvartalsrapporten pr. 30/9 2021 er gennemgået og godkendt.    
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Godkendelse af referat fra 

2. september 

Referatet er godkendt. 

 

 

3 Godkendelse af dagsorden Under præsten – forhandling om haven, præstegårdssyn. Godkendt med nye 

punkter. 

  

4 Nyt fra personale Vagn tilmelder kirken til digitale dødsanmeldelser hos Skoubo Data.  

Grandækning starter i uge 42. 

Der starter en praktikant i næste uge - 2 x 3 timer om uge. Tirsdag og torsdage. 

 

 

5 Nyt fra præst Forslag til halloween kommer senere. Konfirmander deltager i gudstjenesten på 

søndag og bagefter går de i konfirmandstuen. 

Menighedsrådet laver forslag om hvordan vedligeholdelse af haven og 

udenomsarealerne skal foregå. Punktet tages op på næste møde. 

 

 

6 Nyt fra Lone Warn vedr. 

kirkegård 

Kirkegårdsplan: punktet udsættes til næste møde. 

 

 

7 Nyt fra Kirkeværger Intet nyt. 

 

 

8 Nyt fra kontaktperson 

Arbejdsmiljø drøftelse  

 Arbejdsmiljødrøftelse: punktet udsættes til næste møde 

 

 

9 Nyt fra formand Se punkt 10 

 

 

10 Halloween 

Advents fest 

kirkeblad 

konfirmation/materiale  

Bonnie  

P. plads (Bente) 

 

 Halloween - Nete kommer med oplæg 

Adventsfest – tages på næste møde. 

 P-plads – Doris kontakter kommunen om parkering af lastbiler på 

parkeringspladsen. 

Konfirmationsmateriale – punktet udsættes til næste møde. Bonnie deltog ikke i 

dagens møde.  

Kirkeblad – Hillside Gospelkor og æbleskiver 1. søndag i advent - Lone 

Adventsfest Doris. Syng julen ind og kirkekor - Lars. Præstens klumme. De ni 

læsninger 2. søndag i advent. Døbte, Vielse og bisættelser og begravelser. 

Gudstjenestelisten. -Nete. Nyt fra formanden - Doris. Julehjælp – Doris. 

 

11 Kursus ?? 

Formands møde 

Lone og Sonja er tilmeldt diverse kurser.  

   

  . 

 

 

12 Næste møder Torsdag den 4. november kl. 17 

Torsdag den 2. december kl. 17 
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Vi planlægger for 2022, men prøver at holde fast i den første torsdag i 

måneden 

 

 

13 Eventuelt   

 

 

 

Sign: Doris K. Mogensen 


