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1.
Godkendelse af dagsorden

Ad 1.
Dagsorden blev godkendt.

2.
Godkendelse af referat

Ad 2.
Referatet blev godkendt.

3.
Godkendelse af regnskab

Ad 3.
Årsregnskab 2016 gennemgået og godkendt.
Halk-Grarup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 70430312, Regnskab 2016,
Afleveret d. 15-03-2017 13:42

4.
Vedtægter for kontaktperson

Ad 4.
Vedtægter blev gennemgået og det blev aftalt at Dorit Møller kan tage
punkter op på menighedsrådsmøder, og at Jakob Lysemose kan kontaktes
ved spørgsmål.

5.
Brug af hotspot på mobiler - alle husker at
sin mobil med

Ad 5.
Vi gennemgik hvordan det mobile hotspot fungerer, og vil være
opmærksomme på at bruge den mulighed, når der er brug for en WIFIforbindelse.
Lars Peter Melchiorsen har aftalt et møde med CompuConsult Data,
Haderslev, onsdag 22/3 i Præstegårdsladen for at få drøftet muligheden for
wifi i laden.

6.
Forslag til brug af kirkebilved Lars Peter

Ad 6.
Vi har udarbejdet retningslinjer for anvendelse af kirkebil, disse vil blive
lagt ind på hjemmesiden og lægges også i kirken.

7.
Forslag til folder mht. hvornår der må
fotograferes i kirken ved Lars Peter.

Ad 7.
Vi har udarbejdet retningslinjer for fotografering i kirken, disse vil blive
lagt i kirken, samt blive udleveret i forbindelse med den forudgående
samtale for dåb og bryllup. Retningslinjerne vil desuden komme på
hjemmsiden.

8.
Kirkelige handlinger for mennesker der
ikke er medlem af Folkekirken.
Baggrunden er en undersøgelse om
præsters medvirken ved
begravelse/bisættelse af ikke medlemmer.
Hvad mener menighedsrådet?

Ad 8.
Som udgangspunkt mener vi, at præsten ikke medvirker ved begravelse /
bisættelse af personer der ikke er medlemmer af Folkekirken, men der er
plads til at præsten kan vurdere fra sag til sag.

9.
Ad 9.
Fra formandsmødet: Orientering og forslag Vi vil gerne deltage i samarbejdet om et indstik i ugeavisen med de andre
til fælles indstik i ugeavisen 4 gange årligt sogne i Domprovstiet.
med fælles nyheder og hvad der ellers rører
sig i de forskellige sogne i provstiet, ved
Thyra.
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10.
Orientering fra medarbejdermødet d.
14.03.17

Ad 10.
Referatet er sendt ud, det gennemgåes ved det kommende
menighedsrådsmøde.

11.
Godkendelse af samarbejdsaftale på
graverområdet

Ad 11.
Revideret samarbejdsaftale blev godkendt.

12.
Nyt fra formanden
 Orientering fra gospelweekend

Ad 12.
Der er 80 tilmeldte til den kommende gospelweekend. Halk/Grarup er
vært ved næste arrangement om 2 år.
Udflugten på grundlovsdag er arrangeret med div. aftaler. Der startes med
gudstjeneste i Gram.

13.
Nyt fra præsten
 Dåbshilsen

Ad 13.
Lars Peter Melchiorsens forslag til lykønskningsbrev til nye forældre blev
drøftet, og det blev vedtaget, at det afleveres med den fælles
folkekirkelige dåbshilsen vedlagt. Menighedsrådet og medarbejdere
opfordres til at orientere om nyfødte i sognene.

14.
Punkter til næste menighedsrådsmøde

Ad 14.
Yderligere retningslinjer for kirkens handlinger
Takster for brug af kirkerummet ved kirkelige handlinger for ikkemedlemmer af Folkekirken
Orientering fra medarbejdermødet d. 14.03.17
Gudstjenesteplan
Foreløbig budget

15.
Eventuelt

Ad 15.
Der er blevet ansat to sæsonansatte gravermedhjælpere.

Halk, den 15. marts 2017

underskrifter

