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JWFraværende

Dagsorden Beslutning

1 .Godkendelse af dagsorden

2.Nyt fra formanden

3.Nyt fra præsten

Godkendt.

Konvertering af anlægsmidler er underskrevet af Jeanette.
Vi afuenter en konklusion vedr. nedrivning af vognporten.
Der er konfirmation på søndag i Sæby kirke.
Der har været murer på taget af præstegården og nu kan
tømmeren komme til at isolere på loftet.
I uge 41 kommer der en erhvervspraktikant fra Sæby-
Hallenslev Friskole.

4. lntro fra Mai vedr. AV-udstyr IVlai redegjorde for de forskellige løsninger

5. Beslutning om AV Udstyr Vi ønsker en delløsning og undersøger om vi har økonomi til
lyd, 1stk. mobilskærm, kamera ,højtaler og elektrikerudgifter
Vi beder [\Iai fremsende tilbud på denne løsning.

Pause

6. Ringe regulativ for
kirkeklokker

Mogens tilretter det udleverede forslag og sender til os alle i

menighedsrådet samt LJ-plant. IVledtages igen på næste
møde.

7. Underskrift af
Revisionsprotokol

Protokollen underskrevet på mødet.

B . Underskrift af referat fra
ekstraordinært møde i sep.

Underskrevet

9.Oprydningsdag i Sognegården Vi har brug oprydning i sognegården og beslutter at det skal
være den 23.januar 2021fra k|.10 -13.
Der skal hænges ting på væggene og ryddes op i skabene.
tVåske skal der spises efter arbejdet.

10.Sognegårdens P-
plads/terrasse

Der er stemning for vedlagte projekt. Vi går videre med det
og satser på at sætte det i gang når terrassen er rettet op.

1 1 .Koncert med'
Simone/Danmark spiser
sammen

Der er koncert med Simone den l.december. Vi skal have
tilmelding.
Vi aflyser Danmark spiser sammen og sogneeftermiddagen
den lB.november pqa Corona situationen.
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l2.Aktiviteter- Datoer for de
næste tre måneder

Jeanette sender besked til LJ -plant om de.kommende
arrangementer.

Næste møde d. 21. oktober 2020, kl. 19.00

Sæby, den
underskrifter
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