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Afbud: Anne Heinze, Lasse
Lourenco, Anders Buhl og
Christine.

Ad. 1. Dagsordenen blev enstemmigt godkendt.

1.
Velkomst, godkendelse af
dagsorden og sang.

Ad. 4. Budget 2018. For at finansiere en fuldtidspræst
mangler der kr.125.000. Vi mangler også kr. 25.000 til
regulering organist. Pengene er søgt hos provstiet.
Budget mærket 300517 kl. 07.36 blev godkendt af
menighedsrådet.

2. Meddelelser.
3. Kvartalsrapport januar kvartal til
orientering og godkendelse. Bilag.
4. Oplæg til budget 2018, herunder
tilbagemelding fra møde med
Provsti. Under punkt 3 & 4 deltager
vor eksterne valgte kasserer
Gunvor.
5. Tilbud fra Schmidts radio
vedrørende vort AV-system.
6. Distribution af kirkeblad.
7. Ansøgning til Chastine og
A.P.Møllers Fond i udkast.
8. Tilbagemelding fra
Landsforeningsmøde på Nyborg
Strand.

Ad. 3. Kvartalsrapport ved Gunvor. Kvartalsregnskabet blev
godkendt.

Ad. 2. Provstiudvalget har bevilget regulering af organistens
løn. Vi har fået kort til Rema 1000 kreditramme 15.000.
Rammen hos Kvickly er nu også 15.000 kr.
Ad. 5. Der gives orientering om udvalgets arbejde og
menighedsrådet godkender, at der arbejdes videre med
tilbudet.
Ad. 6. FK distributation kan ikke uddele kirkebladet, da de
ikke kan håntere sognegrænser. De eneste der kan det, er
Post Nord. For de næste 2 gange er der enighed om at Post
Nord uddeler kirkebladet. Enighed om at det er for tidligt at
kirkebladet bliver digitalt. Spørgsmål om man kunne nøjes
med at udgive 3 gange om året. Punktet tages op på august
mødet.
Ad. 7. Udkastet kommer senere. Hvis nogen vil være
behjælpelig, tages der gerne imod tilbudet.
Ad. 8. Fantastisk godt og udbytterigt møde.

9. Der er afholdt MUS/APV.

Ad. 9. Positive og gode samtaler.

10. Der er et medlem der har
anmodet om lov til at træde ud af
rådet.

Ad. 10. Punktet tages op senere.

11. Præsterne har ordet, og bordet
rundt.
12. Oplæsning af protokol,
underskrift og sang.

Ad. 11. Søndag 11 juni kl. 10 er der altergang og Karin vil
gerne have hjælp. Grethe hjælper.
Børnehjørnet: Lyddæmpende væg til børnehjørnet. Doneres
måske af firma mod vi giver respons. Der indkøbes legetøj i
genbrugsbutik til børnehjørnet. Kirkeværgen: 12. juni starter
maleren med at arbejde. Nye møbler til børnehjørnet. Vi kan
møblere det for ca. 10.000 kr. Solafskærmning i kirken.
Forslag om en slags solfilm på ruden. Kan gøres for 7-8000
kr. Der kan også indkøbes gardin. 2. pinsedag
reformationsarrangement kl. 10.30 - 15.00. Gudstjeneste Sct.
Hans Kirke, grundlovstale, gris og Cirkus Flik Flak.
Lørdag 4. november .Højskoledag. Torsdagklubben
arrangerer.
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