Menighedsrådsmøde
Randbøl sognestue den 11. juni 2019
Kl. 16-18 - husk kaffe fra kl 15.45

DAGSORDEN

BESLUTNING

Udvalgsmedlemmer: Karen, Henriette, Heinrich, Morten, Edith, Henny, Thomas, Grethe, Egon, Knud, Lau,
Lene,
Afbud fra:
Referent: Heinrich
”Tilbud” på rensning af orglet i Nørup på 37000 kr.
Det er kun fire år siden vi fik det gjort sidst.
291 Orgeleftersyn/rensning
Vi vil få stiftets orgelkonsulent til at vurdere om det er
nødvendigt. Vi vil bede ham om undersøge begge orgler.
Der har været fremvisning af tre modeller, og der er valgt
en firehjuls trukket eldrevet model, der har samme højde
292 Katafalker- opfølgning af
som ladet i rustvognene. Der indkøbes en til hver kirke.
præsentationer og beslutning

293
294

Vi har fået tilbud på lyd i både Nørup og Randbøl kirke fra
firmaet Oticon. Der arrangeres prøvehøring i august. Karen
Tilbud på lyd
og Egon arrangerer det.
Lene orienterede om provstiudvalgets bemærkninger til
Orientering forud for budgetsamråd vores indsendte budget, og vores forklaringer til
bemærkningerne.
Mødeplanen blev gennemgået. 12.9 flyttes til 4.9.
Kirkeforum den 26.9 er med afgang kl.12.00. Den 21. 11.
startes kl.17. Medarbejdermødet er kl. 15.00
Intet at bemærke
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Gennemgang og vurdering af
mødeplan for efteråret
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Nyt fra formand

297

Nyt fra kontaktpersonerne

Orientering om samtaler
Der indkøbes en ny telefon til vikaren.
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Nyt fra kirkeværgerne

Der sættes i værk omkring facaden på sognegården og
graverhuset.
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Meddelelser fra udvalgene
Forretningsudvalg
Aktivitetsudvalg
Kirke-og kirkegårdsudvalg
Præstegårdsudvalg
Renoveringsudvalg

Kirkegårdsudvalget: prøve vandring på Randbøl. Det bliver
begrænsningens kunst. Førstevandring i Randbøl den 26.
juni kl. 19.00. Henny sørger for kaffe. Lau taler med Anne
Dorthe om annoncering. Mødet den 17. juni aflyses.
Renoveringsudvalget: Undersøgelsen af kirketårnet koster
20.000 kr.
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Nyt fra præsterne

Stadig god deltagelse i gudstjenester.
Det skal overvejes om ar første pinse dag kun skal være i et
af sognene.

301

evt

302

Godkendelse af protokol

