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Haderup Menighedsråd 

Afbud: Ivar, Kim, Anna Marie. 

Dagsorden 

Indledning v. Ida 
Kaffe v. Britta 
1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Status på mobil pay 

3. Ansøgning fra menighedsplejen 
Bilag 

4. Orientering omkring 
regnskabsfører situationen 

5. Forslag om vedtægt for 
samarbejde om fælles pulje t il 
energibesparende og C02-
reducerende t iltag t il vedtagelse 
på budgetsamrådet den 
23.08.2022 Mail fra DAP den 8 
juni. Bilag 

6. Høringsskrivelse fra 
landsforeningen til 
kirkeministeriet Bilag 

7. Nyt fra 

a. Kirkehus udvalget 
b. Aktivitetsudvalget 
C. Kirkehøjskole udvalget 
d. Kirkeblad udvalget 
e. Kirkegårdsudvalget 
f. Præstegårdsudvalget 
g. FDF 
h. Menighedsplejen 
i. FKG 

Menighedsrådsmøde 
Tirsdag d. 28. juni kl. 18.30 i 

konfinnandstuen. 

Beslutning 

Godkendt 

Blad nr. 2022-08 

Formandens initialer: 

BHA 

Det koster 999 kr. for oprettelse og 15 kr pr. måned i 
abonnement. 
Vi sætter gang i oprettelse af dette. 
Vi imødekommer ansøgning på 3000 kr, som allerede er 
budgetteret. 
Gives besked til regnskabsfører, at dette beløb fremadrettet 
overføres 1. 7. 
Sunds menighedsråd har i går meddelt at vores samarbejde 
med Ole Steffensen ophører dags dato. 
Vi har fået ny aftale med Marie Stefansen i Hedeager kirke, 
som fører regnskab for 8 andre meniQhedsråd i provstiet. 
Forslaget drøftet. Af de 3 tilstedeværende medlemmer har alle 
stemt ja til forslaget. 

På grund af den korte høringsfrist hen over 2 sommermåneder 
har vi ikke mulighed for at sætte os ind i stoffet til at kunne give 
fyldestgørende høringssvar. 

a. Der er malet træværk på skuret bag kirkehuset. 
b. Intet nyt. 
C. Intet nyt. I år står Feldborg menighedsråd for 

adventsfesten. 
d. Udvalgsmøde i dag og bladet færdigredigeres i 

kommende uge. 
e. Redskabsbygning er færdigmalet. Ved 

menighedsrådsmødet i august starter vi med en 
vandring på kirkegården og tager redigering af 
kirkegårdsvedtægter på dagsorden. 

f. Der har været håndværkere i gang hele foråret. Er ved 
at være på plads nu med alle ændrinaeme. 
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g. Intet nyt. 
h. Intet nyt. 
i. Intet nvt. 

8. Meddelelser fra 
a. Præsten a. Har været til stiftsstævne og oplevet det værdifulde i at 
b. Formanden 

have kolleger. Derudover haft en studieuge med godt 
udbytte. 

C. Næstformanden b. Har haft møde med ny regnskabsfører, som har lavet d. Kassereren Bilag udkast til ansøgning om 5% midler til dækning af udgift e. Kirkeværgen til stakit og gardiner. Skal godkendes af Feldborg 
f. Sekretæren menighedsråd før indsendelse. 
g. Kontaktpersonen Der er besked om bispevisitats d. 20. november med 
h. Medarbejder gudstjeneste i Haderup kirke kl. 10.30. 

repræsentanten Asbjørn Munk Hyldgaard har fået ny stilling og der skal 
ansættes ny præst i Sunds. Ansættelsesudvalg 
nedsættes efter ferien. 
Niels Terkelsen, personalekonsulent i provstiet har fået 
nyt job fra 1. september. 

C. Intet nyt. 
d. Vi har kigget på faktura vedr. den knækstyrede 

plæneklipper og vil bede Ivar og Kim følge op på status 
med maskinerne på kirkegården. 

e. Intet nyt. 
f. Der bliver en ekstra arbejdsopgave med referater, der 

skal lægges på hjemmesiden. 
g. Vil arbejde på en bedre styring af personalemøder. 
h. Intet nyt. 

9. Kommende arrangementer Sommersang i anlægget - 10./8.: Højtaleranlæg: Jan og Britta. 
Friluftsgudstjeneste-21./8.: Anna, Ivar og Kim stiller op 
sammen med Randi, som afløser graveren. Britta og Ida er på 
ferie. 
Anna aftaler med Karin vedr. rundstykker. 

10. Næste møde 
den 30 August kl 17:30 på Indledning: Anna Marie. Kaffe: Britta. 
kirkegården, derefter er der 
smørbrød og mødet starter derefter. 
Punkter til næste møde: 
Kvartalsrapport 
Kirkegårdsvedtægter 



)Ø/efdd--
Britta Høj Andersen 

l ~CoV~ 
Ida Tølbøl Ivar Lyhne 

Anna Lyhne ...J Kim Lauritsen 
& ~ 
Rune Hoff Lauridsen 


