Menighedsrådsmøde
Randbøl Sognestue
Onsdag den 4. september 2019 kl 16-18
Kaffe kl 15.45 (Lene)

DAGSORDEN

BESLUTNING

Afbud fra:
Referent:

312

Lydanlæg – beslutning

313

PR – generelt check (se bilag)

314

Budgetsamråd - orientering

Der har været to fremvisninger og ud fra en
helhedsvurdering, foretrækker vi forslag 1 med subwoofer,
men uden skærme. Der udarbejdes en
projektbeskrivelse/ansøgning til provstiudvalget af Henny
og Heinrich.
Der blev holdt møde i foråret. Kirkebladet, nyhedsmail,
hjemmeside, og månedsannoncer i Egtved-Posten drøftes.
Vi holder fast ved samtlige medier, for at nå flest mulige.
Provstiet orienteret om kirkerenovering i Randbøl og
prioriteringslisten.
Præsterne laver et oplæg i november.

315

Overvejelser om fordybelsesemner
Fx dåb, nadver, liturgi,
gudstjenestens indhold…

316

Nyt fra formanden

317

Nyt fra kontaktpersonerne

Formand og kontaktpersoner har haft møde med provstiets
nye personalekonsulent, som har orienteret om den hjælp,
som hun kan bidrage med.
Stiftsmøde den 5. oktober 10-16:30 på katedralskolen. Der
foretages tilmelding.
APV laves i januar/februar, som vi plejer.
Personalekonsulenten vil gerne være behjælpelig.

318

Nyt fra kirkeværgerne

Der har været en henvendelse vedr. hækkene på Randbøl,
og det indgår i kirkegårdens udviklingsplan.

319

Nyt fra udvalgene:
A: forretningsudvalg
B: Aktivitetsudvalg
C: Kirke-og kirkegårdsudvalg
D: Præstegårdsudvalg
E: renoveringsudvalg

320

Nyt fra præsterne

321

Evt.

A: Intet nyt.
B: Referat sendt ud den 4. sept.
C: Der har været kirkegårdsvandring på begge kirkegårde.
Udvalget arbejder med et oplæg til arbejdet med
kirkegårdens udviklingsplan, som bliver fremlagt på et
senere menighedsrådsmøde.
D:Opmærksomhed på, om bygninger/tagrender er klar til
efteråret.
E: Tårnankrene undersøges. Der er etableret kontakt til
stiftskonsulenten, som kommer forbi den 10. sept.
Orgelkonsulent kommer forbi Randbøl den 9. sept. Kl. 11 og
efterfølgende til Nørup.
Morten orienterede om indholdet af de 25 % af stillingen,
som er henlagt i provsti og stift.
Heinrich har haft en snak med en repræsentant fra ”Kirken
På Landet” og fortalt om de lokale forhold.
Intet at bemærke.

Godkendt.

322

Godkendelse af protokol

