Referat fra menighedsrådsmøde den 20 maj 2014
Blad 121.
Fremmødte:, Formand Peter Jacobsen, Præst Katrine Gaub, Kasserer Thyra Bohsen ,Thomas
Hansen , Alice Knudsen,, Flemming Madsen, Helle Meinhardt
Afbud : Christian Kjeldsen, Anders Gammelgård, Maria Kjær,
Else Fromm-Christiansen
Referent : Helle Meinhardt
1.Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
.
2. Godkendelse af referat

Referat godkendt

3. Budget forslag 2015
v Kasser Thyra Bohsen

Budgetforslag til 2015 er gennemgået og rettet til.

3a Kvartalsrapport 1 kvartal
2014

Kvartalsrapport for 1 kvartal 2014 er gennemgået

4. Bemærkning lovforslag om Katrine vil skrive et forslag høringssvar og rundsende det til
styringsstruktur for Folkekirken menighedsrådet
se link Katrine os alle
5 .Graversamarbejdet med
Øsby
v formand Peter Jacobsen

Der skal laves et oplæg til forslag til samarbejde om samdrift af
kirkegårdene Halk/Grarup/Øsby/Årø .
Der vil indtil da blive kørt et 3 måneds forsøg.

6. Baldakin projektet
v Formand Peter Jacobsen

Der kommer en konservatorer fra Ølgod i oktober og ser på
baldakinen. Peter vil prøve at få et tilbud fra en anden
konservator

7. Resultat af Provsti tilsynet

Udsættes til næste møde

8. Arrangementer
Frilufts gudstjeneste
sommerfest

Helle køber ind
Thyra laver snobrød
Flemming køber øl og vand
Der vil være en betaling på øl 10 kr - vand 5 kr

Menighedsvandring i
september.
Skal vi fortsætte eller i finde
alternativ

Vi prøver igen i år evt. med en anden rute

Koncert sidst i september

Knud arrangerer en Barok koncert

9 .Meddelelser fra formandpræst – diverse udvalg

Der er ansat en ny gravermedhjælper.
Lokal historiske forening vil arrangere en mindehøjtidelighed den

4 august ved Halk og Grarup Kirke i anledning af 100 årsdagen
for 1. verdenskrig
Lokal Historisk forening er i gang med at arrangere foredrag med
tidligere PET chef Jørn Bonnichsen samt KFUM leder af
soldaterhjemmet Ruth Brink Christensen
Mødedatoer efter sommerferien er den 19/8 17/9
Alle bedes tage kalender med til næste møde.
Grundlovs udflugten er på plads.
------den ---------Underskift
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