
lndkaldelse til menighedsrådsmøde:

To mber 2027 kl. 19:00.
Fraværende Formandens initialer: JW Blad nr

l4o
Dagsorden Beslutningsreferat

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

2. Nyt fra formanden Aktindsigt fra -fV2)orry vedr. fratrædelsesgodtgørelser de
sidste 10 år. Jeanette sender svar til TV2-lorry.

3. Nyt fra præsten Konfirmand undervisningen er startet op både i Sæby og
Hallenslev. Håber ikke at der kommer coronarestriktioner
denne gang.
Gudstjenesteplan er lavet. Vil gerne have skolen til at gå
Lucia igen i år.
Præsten ønsker at deltage i Retrætekursus for præster i

januar 2022, pris 2.350,- kr. - godkendt.
APV for præster er igangsat.

4. Nyt fra kassereren Håndtering af bilag ved ferieafholdelse så bilag bliver
attesteret inden betaling - næstformand sørger for dette.

5. Nyt fra kirkeværger Kalkning af kirkemuren er ikke sket endnu. Skal have ryddet
for ukrudt inden.

Kage over gravsteder
1. klage; buske på fredet gravsted fylder ud over sti så man
ikke nemt kan komme forbi - buske fjernes, Hans Helge
giver Leif besked.
2. klage; manglende vedligeholdelse af legatgravsted 82,
nr.7 - Hans Helge tager kontakt til gravstedsejer.

21 gravsteder er nedlagt i Hallenslev, men der er stadigvæk
med gravsten mv^ og 11 pladser er fredet.

Kirkegården ser lidt bedre ud, men stadigvæk ikke i orden.
6. Nyt fra aktivitetsudvalget Matador i ord og toner var vellykket. Leif måtte løbe hurtigt

og lVajbrit hjalp til. Fremover indkaldes frivillige.
Nørkleaftenerne er kommet godt i gang.
Henvendelse fra Finderup og Reerslev pastorat angående
dåbsservietter. Vil gerne have lavet 60 dåbsservietter om
året. Tages op i nørkleklubben om der er nogle der har lyst
til at lave dem.
Kun 7 pladser tilbage til Elvis og And i mod ensomhed.
Forslag om indretning med flere borde i sognegården, så
der kan blive plads til flere.

7. Provstiudvalget Orientering om provstiudvalgsvalg 2021. Hans Helge er
blevet valgt ind.
Udvalqet består nu af 6 medlemmer og 2 suppleanter.

B. lndtrædelse af suppleant i

menighedsrådet
Charlotte Jakobsen indtræder som medlem i

menighedsrådet. Erstatter Susanne Nielsen.
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9. Kvartalsrapport for 2. kvt. Godkendt

1 0. Revisionsprotokollat 2020 5 bemærkninger fra revisionen.
Flere bemærkninger synes ikke at være berettiget.

1 1 . Endeligt budgel 2022 Endeligt budget afleveret d. 2 319-2021k|. 20:16

PAUSE

1 2. Sikrin§ af gravsten På et fredet gravsted i Hallenslev hælder gravstenen SA

meget at den kan vaelte. Gælder også flere andre fredet
gravsteder. Der indhentes tilbud på sikring-
Derudover er der flere andre gravsten som kræver sikring'
Besked sendes til

1 3. Graverbygning/sognehus
Hallenslev

Bygningen anvendes som Persona lerum for graveren, dvs.
graverbygningen.

1 4. Kirkegårdsvedtægter Nuværende vedtægter er fra 2006 (Sæby) og 2009
(Hallenslev) Der arbejdes på fælles kirkegårdsvedtægter for

Hans J laver udkast.

15. Fælleskalender Der arbejdes videre på en fælles kale nderløSning

16. Oprydningsdag Lørdag d. 15. januar2022 kl. 9:00

17. Udsugning i depot Der indhentes tilbud på løsning - Freddy

18. Opvaskemaskine i

Sognegården
Ny in
Skal

rdustriopvaskemaskine indkøbes max. 20.000,- kr
være godkendt af Fødevarestyrelsen - Jesper

tr/enighedsmøde m. spaghetti og kødsovs d.1911-22k|.
17:00-19:00.
Høre hvad men kunne tænke

20. Monument til kunstværket i

Hallenslev
Charlotte mangler oplysninger. Hans Helge vender tilbage

21 . Søjler ved indgangsparti v/
Sæby kirke

Overslag fra HS er modtaget. Ønsker at gå videre med

restaurering af murpillerne. Bliver sendt videre til provstiet -
Jeanette.

22. AV-udstyr, Sæby kirke Afventer beslutning omkring sø)ler'før der kan afgøres

23. Vognport/carport+skur Udsættes til næste møde

24. Ny PC tilformand Godkendt

25. Kontrakt vedr. kirketjener,
graver og sognemedarbejder

LUKKET punkt.

26. Evt.

27. Næste møde d. 28. oktober 2021,kl.19.00
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19. Nytænkning og id6er til
kirkegang, samt arrangementer
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