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Haderup Menighedsråd 

Afbud: 

Menighedsrådsmøde 
Tirsdag d. 22. august 

2017 
kl. 19.00 

i konfirmandstuen 

Blad nr. 2017/08 

Formandens initialer: 

BHA 

Indledning ved Trine, kaffe ved Anna Marie 

Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Meddelelser De to kontaktpersoner og Christian aftaler hvor meget 
organist og kirkesanger kan bruges i 

Præsten konfirmandundervisningen. 
Formand Kirkekalkningen er overstået. 
Næstformand Der indkøbes to stk. KFUM&K sangbøger og en nodebog. 
Sekretær Der indkøbes microovn til graverhuset. 
Kasserer Vi beslutter at det er ok at personalet køber 10 stk frugt om 
Kirkeværge ugen. 
Kontaktperson Der skal inden længe indkaldes til møde i kirkegårdsudvalget 
Personalerepræsentant 
Øvrige medlemmer 

3. Økonomi Halvårsregnskab gennemgået og godkendt. 
- Halvårsregnskab, se Vedr. 2016 regnskab ønsker revisoren bilag på de beløb der 

bilag er indsamlet i kirken i 2016. 
f - Budget2018 

4. APV Vi vedtager at der indkøbes nye rammer. 
Opfølgning på handleplan Der indkøbes radiator 

- Nye rammer til brug ved Der skal fejes med sand på kirkegulvet en gang i mellem. 
begravelser Ivar kontakter mureren og skaffer noget sand. 

- Radiator ved klaveret Vi beslutter fremover kun at anvende rengøringsmidler der 
inden efteråret kan skaffes datablade på. 

- Behandling af gulvene i Martin undersøger hvor vi kan få dåbsfadet pudset. 
kirken 

- Støvsugerledning i 
konfirmandstuen 

- Datablade, hvor handler 
vi rengøringsmidler. - Pudsning af dåbsfadet -

5. Valg til provstiet Vi opstiller ikke nogen kandidat. 
- Har vi en kandidat 
- Har vi en holdning til 

valgeUkandidaterne 



6 Kommende aktiviteter, hvem Kirkehøjskole 14/9: Britta og Karl Henrik 
deltager fra menighedsrådet 

- Kirkehøjskole d. 14/9 kl. Fællespastoratsmøde: Britta deltager 
14 - 16 

- Møde i storpastoratet d. Høstgudstjeneste: Trine deltager 
14/9 kl. 17 - 18(CHKB vil 
du orientere lidt mere om Kirkehøjskole 5/10: Karl Henrik 
hvad tanken er med 
dette møde) BUSK: Britta Karl Henrik 

- Høstgudstjeneste d. 24/9 
kl. 10.30 i Feldborg Kirkehøjskole 2/11 : Karl Henrik 

- Kirkehøjskole d. 5/1 O kl. 
14 - 16 Britta tager imod tilmeldinger til gudstjeneste for 

- BUSK gudstjeneste d. hørehæmmede. 
29/10 kl. 10.30 

- Kirkehøjskole d. 02/1 1 
kl.14 - 16 

- Kirkens Korshær 
indsamling d. 26/11 , 
Jens Peder har taget 
initiativ til dette for vore 
sogne 

- Gudstjeneste for 
hørehæmmede d. 18/3-
2018. HVEM TAGER 
IMOD TILMELDINGER 

7. Nyt fra udvalgene Præstegårdsudvalg: Vejen til skoven bliver ikke berørt af 
- Kirke- og kirkegårdsudv. omfartsvejen. 
- Kirkehusudvalg Kirkebladudvalget: Trykkeriet skal er blevet bedt om at 

- Aktivitetsudvalg komme med et udspil til nyt format. 

- Børn- og unge udvalg FDF udvalg: Der bliver spisning ved FDF huset fra kl. 17 

- Præstegårds udvalg derefter fakkeltog og koncert i kirken kl. 19. 

- IT udvalg 
Adventsfest 14/12: Christian og Karl Henrik. Vi koordinerer - Kirkebladudvalg 
med Karin. - Kirkehøjskoleudvalg 

- FDF udvalget 
8. Eventuelt. Evt. information om FDFs julemarked i kirkebladet 

Kommende møder: 
Fællesmøde med Feldborg d. 10/10 kl. 19 i Feldborg 
Punkter: 

- Tema drøftelse omkring indsamlinger 
- Fællesudgifter(tilbagemelding fra mødet mellem de to 

formænd og de to kasserere 
- Høstoffer 
- Jagtaftalen 

Menighedsrådsmøde 23. oktober kl. 18.45 i kirken.: 
Indledning og kaffe: Karl Henrik 
Punkter: 

- Brochureholdere til kirken og indhold 
- Abonnement på Kirken i dag 



!IIJ l!Jm ULIL 
Martin Jensen Karl Henrik Laursen 

Trine Olesen 


