Menighedsrådsmøde
Randbøl-Nørup Menighedsråd
Onsdag den 11. oktober kl. 16.00. – 18.00.
Randbøl Sognestue.

DAGSORDEN

BESLUTNING

Afbud fra: ingen
Referent: Christina
114.

Reserverede gravsteder Nørup og
Randbøl Kirkegårde.
Thomas orienterer.

115.

Økonomi v/ Lene.
A: Kvartalsrapport, Bilag
B: Revisionsprotokol, Bilag
C: Maskinindkøb

116.

Kirkegårdsvandring, Randbøl
Kirkegård. Egon. Bilag
Meddelelser fra formanden.

117.

118.

Meddelelser fra
kontaktpersonerne.

119.

Meddelelser fra
Kirkeværgerne.

120.

Meddelelser fra præsterne.

121.

Meddelelser fra udvalgene:
A: Forretningsudv.
B: Aktivitetsudv.
C: Kirke- og kirkegårdsudv.

Ifølge de vedtagne kirkegårdsvedtægter holdes
reserverede gravsteder rene af kirkegårdspersonalet og
der betales for dette. Det er ikke tilladt selv at rengøre
reserverede gravsteder.
Ad. A
Kvartalsrapporten er ikke klar endnu, men kassereren
har ingen anmærkninger til det, hun har set.
Ad. B
Revisionsprotokol i Randbøl er gennemgået og
godkendt. Revisionsprotokol i Nørup er gennemgået og
manglerne er taget til efterretning.
Ad. C
Maskinindkøb – kasserer og regnskabsfører laver
budgetopfølgning for 2017 og ser hvor midlerne kan
findes til maskinindkøb på Randbøl kirkegård.
Noter fra kirkegårdsvandringen den 14. sep.
gennemgået og vedtaget.
Den 29. okt. ringes der i anledning af
reformationsjubilæet 15 minutter før tjenesten i
Randbøl ifølge stiftets ansvisning.
Der er ansat en gravermedhjælper. Der udarbejdes for
tiden apv-er.
Knud sørger for etablering af lys i Nørup kapel. Der
kobles fibernet til graverkontor, kontorer + embeds
boliger den 23. okt.
Der er udarbejdet et årshjul således at kirkens aktiviteter
fordeles bedst muligt i de to kirker fra og med 2018
Ad. A intet
Ad. B der har været afholdt frivilligmøde 5. okt. i Nørup.
Arrangementskalender uddelt. Zoe varetager opgaven
som frivilligkoordinator. Menighedsrådet opfordres til at

D: Præstegårdsudv.
E: Hjemmesideudv.
F: Kirkerenoveringsudv. Bilag.

122.
123.

Eventuelt.
Godkendelse af protokol

være mere synligt ved arrangementer.
Ad. C + D aktiviteter siden 9. august gennemgået. Der
sættes separat vandmåler op for Nørup kirkes
konfirmandstue.
Ad. E Der sendes et link til den nye hjemmeside, som
sognemedhjælperen har udarbejdet.
Ad. F udvalget afventer svar fra Nationalmuseet og der
planlægges inspirationstur til forskellig kirker

