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Afbud: Kim. Jens Chr. Jensen er stedfortræder, da der er budgetforhandling. 

Dagsorden Beslutning 

Indledning v. Britta 

Kaffe v. Anna 
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

2. Fremlæggelse af Mobil-pay Det er gratis at oprette mobil pay og gratis med transaktioner. 

løsning ved Ole. Opsamling fra Dette er en mulighed til kirkelige formål. 

sidste menighedsrådsmøde. Vi får oprettet et specifikt nummer til kirkehøjskole og et andet 

nummer til øvrige formål (Navngives "Haderup Kirke"). Her 

skrives i kommentarfelt hvad betalinqen vedrører. 

3. Budget 2023 Ole fremlægger sit Budgettet gennemarbejdet og rettet til. 

budgetforslag ud fra de Evt. note om, at udvendig vedligeholdelse på kirken må 

kommentarer og ønsker vi talte nedprioriteres, hvis de tilrettede tal kræver en nedjustering af 

om på sidste denne post. 

menighedsrådsmøde. Provstiet har tilkendegivet, at kirkelige aktiviteter ikke skal 

nedprioriteres, så hvis posten til udgift til højskoledagen gør et 

udslag på at regnskabet hænger sammen, vil vi søge provstiet 

om ekstra bevilling. 

4. Drøftelse af budgetforslaget fra Er drøftet. 

Ole. 

5. Vandforbrug i forbindelse med ny Merforbruget af vand gøres op ved årets slutning og betales af 

plantninq i præsteqården. meniqhedsrådet. 

6. Nyt fra udvalgene 
1. Kirkehus udvalget 1. Der er skiftet brædder i udhus. Afventer maler. 

2. Aktivitetsudvalget Kontaktet Vildbjerg varmeværk mhp. forbrug de 

3. Kirkehøjskole udvalget seneste 3 år. Der blev fundet fejl i 

4. Kirkeblad udvalget afkølesystemet og der har været smed til 

5. Kirkegårdsudvalget udbedring. Evt. nøgleboks opsættes? Aftales 

6. Præstegårds udvalget med Karin. Der arbejdes på 2 julekoncerter. 

7. FDF 2. Der er planer for sogneudflugt. 

8. Menighedsplejen 3. Intet nyt. 

9. FKG 4. Deadline til nyt kirkeblad d.16. juni. 

5. Garantidækning på nyindkøbte maskiner - skal 

fastholdes på de ting, der fra start er problemer 

med. Lys på kirken? Overgang i funktionen med 

automatisk dør åbning/lukning? Der skal 

6. 
bestilles elektriker til afklaring af tingene. 

Tæppe til gangareal iværksættes. Gårdsplads 

mangler stakit og plæneklipper. Dette sættes i 

ganq. 



Skoven mangler fortsat nyplantning. 
7 . Intet nyt. 
8 . Intet nyt. 
9. Intet nyt. 

7. Meddelelser fra 
1. Præsten 1. Konfirmationer gik godt. Til kaffe på blå 
2. Formanden mandag. 
3. Næstformanden Vil gerne have melding om, hvis nogen skal 
4. Kassereren arbejde ved præstegården. At vi beder 
5. Kirkeværgen medarbejdere og andre, at de giver melding på 
6. Sekretæren forhånd. 
7. Kontaktpersonen 2. Intet nyt. 
8. Medarbejder 3. Intet nyt. 

repræsentanten. 4. Intet nyt. 
5. Redskabsskur og depot males. 
6. Behov for vejledning omkring arkivering af 

dokumenter. 
7. Kommunikation. 
8. De små synger med de grå. Et forløb i Feldborg 

kirke, der afsluttes 10./6. A.M. og N. vil gerne 
køre lignende forløb videre og fordele det 
mellem Haderup og Feldborg kirker, hvor 
børnehaver og dagplejer inviteres. 

8. Evt. Rune overvejer tilbud til konfirmandforældre. 

9. Næste Møde. Der lægges ekstra møde ind d. 13./6. med endelig 
28./6. kl. 17.30. godkendelse af budget for 2023. 
Vi starter på kirkegården 
sammen med Tanja og går 
herefter i konfirmandstuen til 
smørrebrød, før vi går til de 
eqentliqe dagsordenspunkter. 

10. Herefter følger punkt med 
LUKKET daqsorden. 

1/tlbil&- 1~V✓/4'' 
Britta Høj Ahdersen Ida Tølbøl 

Anna Lyhne 1 Rune Hoff Lauridsen 


