
Sæby-Hal lenslev men ig hedsråd

lndkaldelse til menig hedsrådsmøde:

Torsdag d. 26. august 2021, K. 1O:OO. Husk middag kt. 18.00 - Sognegården i Sæby

Fraværende: Freddy Formandens initialer: JW Blad nr.: 139

Dagsorden Beslutningsreferat
1. Godkdndelse af dagsorden Godkendt

2. Nyt fra formanden Fornyelse af adgang DAB er ordnet.
Regnskabskontoret (Conni) har fået adgang til Danske Bank

3. Nyt fra præsten . Coronarestriktionerne ifht. til areal og afstand i kirken er
ophævet. Viskal stadigvæk passe på.

o Provstiet ønsker at holdes festgudstjeneste d. 1919-21
for at fejre at corona er på retur.

. Konfirmation d. 519-21- 12 konfirmander, de glæder sig
til endeligt at blive konfirmeret.

. Undervisning af nyt hold starter d.141-21.

. Præsten holder ferie i ugerne 39-41

Aktiviteter:
o Nøgleaftener starter op igen d.219-21 kl. 19:00
o Fællesspisning "Matador i ord og toner'' d. 1519-21k|.18
. Syng-sammen arrangemenld. 1311-21 kl. 14-16

I stedet for "Danmark spiser sammen" i uge 45 holder vi
"And og Elvis mod ensomhed" d.10111-21k|.18:00.

Præstegården:
. Kloak er i orden og ladestander er opsat i præstegården
o Badeværelsesrenovering er ikke kommet i gang

Provstiet ønsker at deres arkitekt er med på projektet
o Samlet plan for præstegården Ønskes - tidsvarende

bolig

Ny kirkegård - Kattrup Skovkirkegård (Kattrup Gods)
. Kun tll urner
. Prisen svarer til priser

4. Nyt fra kassereren a Gammelt regnskab, som er ældre end 5 år er blevet
slettet.
Jesper er blevet valgt ind i RAS.
Budgetbehandling og halvårsregnskab er rykket til
næste møde - er godkendt af provstiet.

lvlanqler regninger fra Hallenslev - Helge rykker igen
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a

5. Nyt fra kirkeværger o Henvendelse fra nabo - bliver kirkenmuren ikke kalket?
. Jo, det skal graveren sØrge for inden d. 1110-21.

o Parkeringspladsen er blevet fin, mangler nogle småting.
. fvlange gravsteder bliver sløjfet - hvad skal der gøres?
. fVlangler oplysninger om bevaringsværdige gravsteder.

o Hvordan finder vi dem?
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6. Overvågning Der bliver sat overvågning op på begge kirkegårde og vi.
overholder regler om skiltning mv.

7. Vognport Tilbud 60.000,- kr. + moms.
Nedrivning og bortkørsel- planering mv.
Afventer svar fra provstiet angående bevilling før
godkendelse og igangsættelses kan ske.
Tages med på næste møde.

8. Høstgu.dstjeneste Alt er på plads.
Hvis vejret ikke holder, rykkes arrangementet til
Sognegården.
Telte sættes op lørdag
lVlødes kl. 9:30 - morqenbrød og kaffe f ør qudstienesten.

PAUSE

9^ Kirkegårdssystemet Charlotte hjælper med indscanning af dokumenter

10. AV-udstyr Vi venter stadig.
Er afhængig af tilbud på søjler. Rykker arkitekten.

1 1. Anmodning om overtagelse af
vedligehold af græsareal
Sæbyvei40

Arealet hører til præstegården.
Tidligere "aftale" opsiges - vi agter selv at bruge arealet.
Jeanette sender svar.

12. [t/onument til kunstværket i

Hallenslev
Skilt bestilles - pæl laves efterfølgende.
Charlotte bestiller.

13. Kirkemuren i Hallenslev Se pkt. 5

14. Lukket punkt

15. Evt. . Kirke- og præstegårdssyn d.2519-21 kl. 9:00 - staft i

Hallenslev.
o Kuno, Pia og Leif adviseres - Lissen
. Spørge lnger Johanne og Anna om de vil stå for

suppe - Lissen
. Oprydningsdag i sognegården - tages på næste møde
. Beboerforeningen låner Sognehuset i Hallenslev d.

251 1 0-21 til generalforsamling.
. Fælles kalender - taqes op på næste møde.

16. Næste møde d. 23. september 2021, kl. 19.00
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