Menighedsrådsrådsmøde
Onsdag den 19. februar 2020 kl 16-18
Nørup konfirmandstue

DAGSORDEN

BESLUTNING

Udvalgsmedlemmer: Grethe, Karen, Henriette, Heinrich, Henny, Jette, Thomas, Egon, Knud, Lau, Lene,
Afbud fra: Edith
Referent: Heinrich
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Kirkegårdsplaner v. udvalget
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Provstesyn 19.3.2020

Egon gennemgik “Principper for kirkegårdsudviklingen I
Randbøl og Nørup”
Principperne vil blive brugt i det videre arbejde med at lave
en udviklingsplan for kirkegårdene. Dette er et første
udkast, og skal bruges som grundlag for samarbejdet med
kirkegårdskonsulenten. Materialet sendes til hende.
MR takkede for det grundige arbejde.
Noter fra ”før-synsvandring” blev gennemgået.
Før-syn i Nørup er den 25. februar
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Nyt fra kassereren

De foreløbige regnskabstal for 2019 blev gennemgået.

Nyt fra formanden

Formands og kasserer møde den 9. marts kl. 19.00. Alle er
velkommen. Tilmeldinger til Karen.
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Nyt fra kontaktpersonerne

Tilladelse til opsætning af højtaler i Nørup kirke er givet af
nationalmuseet
58 ansøgninger til gravermedhjælperstillingerne.
Der arbejdes videre med spørgsmålet om arbejdstøj med
profillogo.
Der er lige nu MUS-samtaler med personalet i kirken.
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Nyt fra kirkeværgerne

Nørup: Der er indhentet tilbud på fjernelses af beplantning
bag kappelet, og fjernelse af bøgehæk på
parkeringspladsen. Begge tilbud er med genetablering af
bund og såning af græs. Parkeringspladsen tages op ved
provstesynet. Og beplantningen bag kappelet indarbejdes i
kirkegårdsfornyelsen.
Randbøl: Udspil til visionen og vedtægten for kirkegården
blev gennemgået. Vision og vedtægterne blev vedtaget.
Pjecen med praktiske oplysninger blev også godkendt.
Der laves et høringssvar vedrørende motorvejsplaceringen.
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Nyt fra udvalgene:
A: Forretningsudvalg
B: Aktivitetsudvalg
C: Kirke-og kirkegårdsudvalg
D: Præstegårdsudvalg
E:Renoveringsudvalg
F: Valgudvalg MR

Behandlet under andre punkter
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Nyt fra Præsterne

Jette er startet og er godt i gang.
Christina kommer officielt tilbage den 17. maj. Og har en
del ferie, der skal afvikles.
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Eventuelt
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Godkendelse af protokoller

Parkeringspladsen ved Randbøl bruges meget af andre om
søndagen i kirketiden.

