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Fælles menighedsrådsm øde i konfirmandhuset
Onsdag 19. maj 2O2L, kl. 19.30

F202L-O2

Til stede
Afbud: Ie E.§ogsord , L*u1f $'i (

AnsvDagsorden Beslutning

02.01 Godkendelse af dagsorden

02.o2 Siden sidst Præstegå rdsudvalg:
Anja er valgt som formand for præstegårdsvalget

Mira:
Konfirmanderne modtager nu undervisning hver
uge frem til og med 16. juni

1. kvartals regnskab 2021
Formål 51oo - 5goo

Gennemgået og godkendt02.03

02.o4 Budget 2022
rormål 51oo - 58oo

02.05 Sog neeftermiddage Hver onsdag fra 14.00 i konfirmandhuset fra 23
juni til 4. august

Mira er tovholder

02.06 Nye Gudstjenestetider på
Lindecentret.

Mira og Helle Bach er i gang med at ændre
gudstjenestefrekvensen på Lindecentret. Godkendt
af menighedsrådene.

02.o7 Konfi rmand i ndskrivning og
opstart af
konfi rma nd u ndervisn i n g

Digital indskrivning
Undervisning starter i september

Ønske om
fastsættelse af årligt
beløb til vedligehold
af skovvejene.

Etablering af
aflæggerplads i

skovens vestlige
område.

Vandretur for
menighederne til
efteråret.

Skovudvalg: Skovfogeden har ønsket en plads hvor lastbilerne
kan holde og læsse træ og flis, så de ikke skal for
Iangt ind i skoven,

I samråd med skovfogeden kunne man planlægge
en vandretur i skoven for menighederne, hvor
skovfogeden. Det kunne f.eks. være til høst.
Der er i den forbindelse af Veerst blevet foreslået
en fælles høstgudstjeneste for Veerst & Bække.
Bække drøfter det på mødet 9. juni.

02.08

02.09 Præstegå rdsudvalg:
- Nyt siden sidst

Præstebolig:
Der er i gang med at blive hentet tilbud på
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Gennemgået og godkendt
Det budgetterede på præsteboligen er inkl. moms.
Skoven er der fuldt momsfradrag på.

Der er ikke kommet priser på projektor til
konfirma nd huset.



Ønske om
fastsættelse af årligt
beløb til vedligehold
af præstegården.

Kaffe: Der sørges for "kaffebord buffet"

Underskrifter:

forskellige arbejder.

Konfirmandhus:
Der er kommet overslag på gardiner i

konfirmandhus. Der er afsat et beløb i budgettet
2027 pZ gulv og maling i konfirmandhuset.
nnja snaliker mLd maleren om et tilbud på

arbejdet.

Præsten må ikke deltage i

præstegå rdsu dva I gsmØdern e.
Udvalgsmøder er lukkede.

Præstegå rdsudvalget holder kva rtalsmøder'
Næste møde til august 2021.
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02.10 Personale - lukket møde
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