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Dagsorden

Beslutning

Fraværende

Pia Laugesen

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

'l)

Regnskab/budget

1.2 Kvartalsrapport

2)

Kvartalsrapport gennemgås
Er godkendt

Efterretningssager

2.1 Honorar til bygningskyndig

Kasserer er bedt om at udbetale honorar/diæter for
medvirken i kirkesyn.

2.2 Rengøring i konfirmandstuen

Vi har ansat rengøringsassistent til rengøring i
konfirmandlokalet. Der er udfeerdiget kontrakt.
Der er kommet 6t bud på udvendag vinduespudsning.

2.3 Olieaftale

Automatisk oliepåfyldning er annulleret. Vi kontrollerer selv
om der skulle komme til at mangle inden vi får nyt
varmeanlæ9.

2.4 Dåbsmateriale

Der er bestilt dåbsmateriale. Der anvendes to forskellige
bibler, så der kan veksles, hvis familien har flere børn. lkke
alt er leveret endnu.

3)
3. 1

Orientering fra udvalg

Aktivitetsudvalg

lntet nyt. Næste møde den 5. september

3.2 Præstegårdsudvalg

Arkitekten har været her i dag, for at lave opmålinger og se
nærmere på forholdene, med henblik på udbudsmateriale.
Vi venter på godkendelse fra provstiet, til det fremsendt
projektforslag.
Der har været to firmaer på besøg med henblik på at give
tilbud på jordvarme til boligen og lufUvand varmepumpe til
konfirmandbygningen.

3.3 Kontaktperson

lntet nyt

3.4 Kirkeværge/kasserer

lntet nyt

3.5 Personalerepræsentant

Intet nyt

3.6 Præsten

Der taget kontakt til de kommende konfirmander.
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Beslutning

Sager til behandling

4.1 Stole i Brøndum Kirke

Der er Borebiller i stolesæderne, vi undersøger muligheden

for nye sæder eller reparation.
4.2 Deltagerbetaling for
sogneudflugt
4.3 Vedtægtsændring

5)

50kr. er udmeldt. Formændene tager stilling til betaling

Vedtægt til samarbejde mellem menighedsrådene i Skive og
Salling Provstier til fremme af musiklivet i og mellem
provstiernes kirker.
Ændring i§4
Godkendes

Til drøftelse/orientering

5.1 lværksættelse af arbejder fra
kirkesynet.

Malerarbejder i Brøndum, (tilbud indhentes)
Håndtag til låge i Hvidbjerg
Rep. af dør i kapelbygning + trækvindue i nord

5.2 Stof iil kirkebladet

Sogneudflugt 1 1/9
Sognemøde 10/10
Halloween 31/10
Sognemøde 26i 1 1
Gudstjenesteliste

6)

Eventuelt

6.'l Kurser obs!

Obs kurser i DAP

6.2 Kirkedage

Det er blevet drøftet at vi evt. udsætter kirkedage til 2021

7)

Næste møde

Tirsdag den 1. oktober kl. 19.00

