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Dagsorden Beslutning

Fraværende Pia Laugesen, Jens Jørgen Poulsen

Godkendelse af dagsorden Godkendt

1) Økonomi
1.1 Kvartalsrapport

Der er endnu ikke fremkommet en kvartalsrapport. Punktet
udsættes til næste møde.

2) Efterretningssager

2.1 Præstetavle

2.2 Arsregnskab

2.2 Ny ferielov i 2020

2.3 Opmåling af områder for
graverens arbejde

Den nye præstetavle er lavet og ophængt i Brøndum Kirke.

Nye dokumenter vedr. regnskab på DAP. PunKet udsættes
til næste møde, så Erik Bech kan gennemgå dem.

Til orientering

Opmåling er foretaget ved begge kirker og i præstegården,
og rapport er modtaget.

3) Orientering fra udvalg

3.1 Aktivitetsudvalg

3.2 Person- og præstegårdsudvalg

3.3 Kontaktperson

3.4 Kirkeværge/kasserer

3.5 Personalerepræsentant

3.6 Præsten

Arrangementer fastlagt i store træk, og liste er sendt rundt.
Listen vil løbende blive opdateret.

Gudstjenesteliste for marts-maj er kommet. lngen
våbenhuskaffe i denne periode.

lntet til referat

lntet til referat

Kirkegårdsdiget mod vest på ved Brøndum kirke er skredet,
der skal formentlig eksperthjælp til at få det lavet. Arne
kontakter provstikontoret.

Var ikke tilstede.

Daniel ønsker adgang til salmedatabasen. Det koster et
mindre beløb. Vi godkender dette. Han forelægger det for
Håsum-Ramsing menighedsråd, og hvis de godkender det,
så sættes det i værk.
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Daniel deltager i et forskningsprojekt "Præst på landet",
hvilket formentlig kommer til at involvere menigheden i

forskellige aktiviteter.

4) Sager til behandling

5) Til drøftelse/orientering
5.1 Der aftales datoer for årets
møder og kirkesyn

Regnskabsmøde torsdag den 22. marts kl. 19.00
Præstegårdssyn onsdag den 25. april kl. 11.00 og kirkesyn
kl. 13.30 (starter i Brøndum kirke)
Budgetmøde 24. maj kl. 19.00
Menighedsrådsmøde torsdag den 23. august kl. 19.00
Menighedsrådsmøde torsdag den 25. oktober kl. 19.00

6) Eventuelt
Der er brug for hjælp til fastelavnssøndag på Brøndum-
Hvidbjerg skole kl. 9.30

lnspirationsmøde i Roslev hallen onsdag den 21. februar kl.
19.00

Brøndum, den 8. februar 2018
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