Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 8. oktober 2019 kl 19-21
Nørup konfirmandstue - kaffe under mødet Grethe

DAGSORDEN

BESLUTNING

Udvalgsmedlemmer: Karen, Henriette, Heinrich, Edith, Thomas, Grethe, Egon, Knud, Lau, Lene,
Afbud fra: Henny, Morten
Referent: Heinrich
Der forelå dels en rapport fra Torben Krebs og dels har der
323 Orgelrenovering/indeklima I Nørup været besøg fra kirkeministeriets klimakonsulent dags dato.
Der kommer også en rapport fra ham. Begge siger, at der er
kirke
problemer med indeklimaet. Hvad der skal gøres må dog
afvente at denne rapport kommer.
Derefter henvender vi os til provstiet.
Lene og Henriette orienterede om budgetsamrådet.
Medlemstallet falder lidt i området – ikke i stor
324 Orientering fra
budgetsamrådsmøde og beslutning udstrækning p.g.a. udmeldelser, men på grund af der er en
del indvandring af østarbejdere, der ikke bliver medlem af
om anvendelse af frie midler
folkekirken.
Der blev på budgetsamrådet indgået aftale om en mindre
besparelse for Randbøl-Nørup kirke og lavet en
prioriteringsliste for provstiets vedkommende.
Menighedsmødet blev afholdt i søndags, med et lille
fremmøde. Der blev orienteret om det kommende
325 Nyt fra formanden
menighedsrådsvalg, der skal foregå ved en valgforsamling.
Stiftsdag i lørdags, også med et lille fremmøde, men med et
fint program. Programmet for folkemødet blev uddelt.
Kørsel med minikonfirmander blev drøftet.
Medarbejdermødet den 5. december flyttes til den 3.
december 15-17. i Randbøl.
Mødet den 6. november udvides til kl. 16.45.

326

Nyt fra kontaktpersonerne

Betina blev DM i grandækning på den nyligt overståede
kirkeforum. (Tillykke)

De forskellige synssager er aftalt.

327

Nyt fra kirkeværgerne

Det er aftalt, at den kirkelige handling ved en
begravelse/bisættelse skal koste 5000 kr, indtil andet
aftales med provstiet.
Der er kommet en rapport vedrørende murankrene i
Randbøl kirkes tårn. Vi deler dem med provstiet, og holder
øje med udviklingen.
Uge 43 sættes nye elementer op I Nørup præstegårds
baggang.
Der sættes en varmepumpe op I graverkontoret snares
muligt. Der tages to tilbud.

328

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

329

Nyt fra præsterne

330

Evt.

331

Godkendelse af referat

C: Der har været afholdt møde og der er udsendt referat.

Kommende gudstjenesteplan er aftalt for fire måneder.
Christinas barsel ophører den 17. maj.

