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Dagsorden Beslutning

Fraværende Pia Laugesen (lrma er med som suppleant)

Godkendelse af dagsorden Godkendt

1) Regnskab 2018

''l .1 Regnskab gennemgås

I .2 Bemærkninger fra provstirevisor

1 .3 Evt. nyt vedr. økonomi

1 .4 Budgetmøde afholdes

Regnskab 2018, Afleveret d. 18-03-2019 14:39 blev
gennemgået af Erik Bech og herefter godkendt.

lngen ændringer i proceduren

lntet nyt

Tirsdag den 4. juni k|.19.00

2) Efterretnlngssager

2.1 Opdatering af Facebook

2.2 Kirkefolder

2.3 Konfirmander

2.4 Fastelavn 3. marts 2019

2.5 Kor

Arne forsøger at få styr på Facebook med hensyn til opslag
osv. Alle opfordres til at gøre opmærksom på evt.
begivenheder eller opslag, der skal på FB. Ligeledes
opfordres alle til at gøre opmærksom på evt. fejl eller
uhensigtsmæssige opslag, der skal slettes eller rettes.

Der er printet nogle eksemplarer, men det er formentlig ikke
nok. Der arbejdes på at få lavet flere snarest muligt.

Arets konfirmander skal på udflugt til Arhus den 2. aryil20'19.
Jens Hvidtfeldt, Kirsten Skjøtt Kjær, Anna og Arne Hougesen
er med som ledsagere.

Grundet præstesituationen måtte vi aflyse
fastelavnsgudstjenesten. Der blev dog afholdt tøndeslagning
med kaffebord på Brøndum-Hvidbjerg gl. skole. Der var ikke
så mange fremmødte som sidste år, men der var en rigtig
god stemning, så det var trods alt et godt arrangement. Der
var i alt ca. 20 børn og 20 voksne.

Der var opstartsmøde for kirkekor den 27. februar 2019. Der
var 6 fremmødte, men der er flere, der har tilkendegivet at
være interesseret. Vi mangler dog en korleder, og det ser
ikke ud til, at vi kan finde en. Derfor bliver det ikke muligt at
starte et kor op på nuværende tidspunkt.

3l Orientering fra udvalg

3.1 AKivitetsudvalg

3.2 præstegårdsudvalg

lntet til referat

Der har veeret fraflytningssyn uden bemærkninger. Der er
varme på.
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Referent: Kirsten Toftqaard Dahl

Dagsorden Beslutning

3.3 Kontaktperson

3.4 Kirkeværgeikasserer

3.5 Personalerepræsentant

3.6 Præsten

MUS samtaler med graver og gravermedhjælper her iforåret.

Brøndum kirke skal kalkes udvendigt i 2019. Samme firma
kan lave malerarbejder (ifølge synsrapport fra 20 t 8) ved
Hvidbjerg kirke.

lntet til referat

lntet til referat

4) Sager til behandling

4.1 Præstegård Vi indkalder til et fælles møde med arkitekten.

5) Til drøftelse/orientering

5.1 Synsarbejder

5.2 Planlagte arrangementer

Udsættes til næste møde

Der vil være frokost i Ramsing Forsamlingshus efter
gudstjenesten skærtorsdag.

6) Næste møde

7) EW.
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