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Dalgård Formandens initialer: 

PWM   

  

1. Referat fra sidst Godkendt, uden bemærkninger 

2. Mødekalender 2022 11/1 – 8/2 – 8/3 – 5/4 – 17/5 – 14/6 – 16/8 – 13/9  - 11/10  og 

 22/12, altid tirsdage kl. 1730 på Dalgård 

3. Status fra 
 

 

Formand/næstformand Godt vi nu er fuldtallig, især med hensyn til alt det der rører 

 sig i hele menigheden 

Kort gennemgang af ”mappen” Mappen indeholder standardvedtægter som de forskellige 

 udvalg hver i sær skal udarbejde. Hurtigt retursvar 

 Vedtægter sættes på som særskilt punkt på næste møde 

Provstesyn Der arbejdes med mangelpunkterne i udvalgene 

Kontaktperson AK – formand – næstformand har haft overleveringsmøde 

Kasserer/regnskabsfører Årsregnskabet 2020 er godkendt i provstiet med anmærkning 

 Om at anlægsskema for 2021 ang. Præstebolig ikke er ens- 

 stemmende med anlægsskema for 2019. Menighedsrådet  

 godkendte revisionsbemærkningerne 

Kirkeværge (sygemeldt) Fra flere sider er indkommet ros til vores graverteamet 

 Der er fra flere sider gjort opmærksomt på at belægningen  

 på Flødstrup Kirke, fra lågerne og op til kirken, ikke er  

 handicapsikkert. Kirke-Kirkegårdsudvalget arbejder videre 

 med sagen 

Præsten  Vedr. Coronaregler, der er indtrådt nye forsamlingsregler 

 hvilket betyder at der skal fremvises cornapas hvis der er  

 flere end 100 deltagere, eller vi forventer antallet kommer 

 op over 100 personer. 

Kontaktperson Næstformand/Kontaktperson vil tjekke personalets corna- 

 pas 1 gang ugentligt. Indtil nu har der været afholdt 4 MUS- 

 samtaler med personalet, resterende personale forventes at 

 have gennemført MUS-samtaler først i januar 2022 

Byggeudvalg Rejsegilde på den nye præstebolig i Flødstrup blev afholdt 

 26/11 med deltagelse af ca. 60 personer. 

 Byggeriet holder tidsplanen. Undertaget er færdigt og i løbet 

 af næste uge isættes døre og vinduer, hvorefter udtørring af  

 elementerne. 
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Kirke/kirkegårdsudvalg Orglet i Flødstrup kirke er værre ramt af borebiller ned først 

 antaget. Orglet skal renoveres totalt i løbet af 2022. Vedr. 

 gulvet i koret på Flødstrup Kirke, beror dette arbejde hos 

 arkitekten hvorfra der afventes forslag. 
 
 
 

Præstegårdsudvalg Der er netop opsat lys i havehuset på Dalgård, der er aftalt  

 med Hans Jørgen Lumbye at han forestår istandsættelsen 

 Punkter vedr. tæppefliser til konfirmandhuset og container til 

 virksomhed  samme sted, sættes på som punkt næste gang. 

Aktivitetsudvalg Koncerttilslutning ses ramt af frygt/usikkerhed vedr.Corona  

 Udvalget skal være bedre til annoncering. Planlægning skal 

 intensiveres m.h.t. julemarked og Sct. Hans. 

 Dato for udflugt tages op på næste møde 

4. Evt. Britta ønsker forslag til bespisning på personalekomsammen  

 den 16/12 kl. 1600. Britta får snarest besked. 

5. Næste møde Tirsdag den 21/12 kl. 1730 på Dalgård 


