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3) Sager til behandling

3.1 Hjemmeside

3.2 Kirkeside i Spøttrup ugeavis

3.3 Valg af fælles formand 2020

3.4 Valg af sekretær 2020

Vi beholder hjemmesiden, men får den renset for ikke
aktuelle hjemmesider.

Den synes at være dyr, men vi har ikke i øjeblikket noget
alternativ.

Arne Hougesen er valgt.

2?

4) Til drøftelse/orientering

Stillingsopslag præst

MR - valg 2020

4. 3 KoncerVkirkekafle 1 0 l'l 2

4.4 Licitationsm øde 22111 kl. 1 3.00

42

Vi anvender i store træk det opslag og embedsbeskrivelse vi
brugt sidst. Dato for ansættelse er usikker.

Der skal være orienteringsmøde den 12. maj. Vi undersøger
om vi kan holde det fælles for alle fire sogne, da vi som
bekendt skal sammenlægges til 6t fælles menighedsråd.

Arne H har ansvaret for dette.

Alle er velkommen.

5) Eventuelt Der indkøbes kalendere 2020

6) Næste møde Den 18. februar'17.30 Br-Hv sørger for forplejning
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Fraværende lrma og Bo Jensen

Godkendelse af dagsorden Godkendt ændringer

1) Efterretningssager

1.1 Status præstegård

1 .2 Match-møde

Licitationsmaterialer er udsendt og håndværkere har været
ude og se på forholdene. Enkelte har meldt afbud.
Resultatet bekendtgøres den 2Z11 kl. 13.00
Afslutning af arbejdet ventes 1/6 eller 1/7

Arne og Provsten Susan Aaen har været på præstematch i

Arhus. Et rigtig fint arrangement og der kunne måske være et
par mulige emner for en ny præst. Det må så vise sig om de
vil søge.

2) Orientering fra udvalg

3.1 Aktivitetsudvalg

3.2 Præstegårdsudvalg

3.3 Kontaktperson

3.4 Kirkeværge

3-5 kasserer

3.6 Personalerepræsentant

3.7 Præsten

Der er udarbejdet fremadrettet aktivitetsplan som
rundsendes.

lkke mere.

Stillingen for rengøring i konfirmandhuset revurderes

Der skal laves opmåling af timeantallet for graverens arbejde
i Håsum og Ramsing.
Håsum Kirke lukkes for renovering fra 1. januar 2020

lntet nyt

Obsl Varme for organister.

Tilfredshed med konfirmander og der startes op med
minikonfirmander til foråret.
Jens Bisgaard fortsætter til 116 2020


