Halk-Grarup Menighedsråd
Menighedsrådsmøde

Dato: 18. april 2018

Blad nr. 219
Formandens initialer:
AG

Dagsorden

Beslutning
Fremmødte: Anders Gammelgaard, Thyra Bohsen, Thomas Hansen
Helle Meinhardt, Dorit Møller. Lars Peter Melchiorsen, Flemming
Madsen. , Christina Ackerman
Afbud: Susan Christensen, Jytte Weber Jørgensen
Referent: Helle Meinhardt

1. Godkendelse af dagsorden 2.
Godkendelse af referat 3.
Regnskabsinstruks 4. Medarbejderne 5. Nyt
fra formanden: a. Persondataloven
b.Genåbning af bæk ( Beierholm ) c.
Lydanlæg til Præstegårdsladen d.
Kommende koncerter 6. Nyt fra præsten
a.Projektor og lærred i Halk Kirke
b.Gudstjenester 2019 c.Vejen fra Bankelvej
til gÂrdspladsen d.Koncert den 22 april
e.Varmehveder 27 april f.Vagt til
konfirmation g.Koncert den 24.maj
h.Camino stempel i. Julepynt 7. Punkter pÂ
dagsorden til kommende
menighedsrådsmøde 8. Eventuelt

Ad 1. Dagsorden godkendt
Ad 2 . Referat godkendt

Ad 3 . Regnskabsinstruks godkendt

Ad 4.
Der er ansat 2 sæsonmedarbejdere til graverteamet.
Ad 5
a. Skal med som punkt til næste møde.
Der ligger matriale omkring dette på DAB
Loven træder i kraft den 22 maj 2018.
b. Genåbning af bæk :
Kommunen har henvendt sig m.h.p at genåbne bæk på præstejord.(”
Beierholm”s bæk )
Grøften påvirker ikke landbrugsjorden
Dette imødekommes
c . Anders vil indhente 2 forskellige tilbud til lydanlæg til
Præstegårdsladen
d. Der vil fremover kunne laves er samarbejde med Haderslev
Kommune`s personaleforening mht billetsalg til koncerter. Jette Holm
Rønne fra Haderslev Kommune vil kunne kontaktes
e.. kontakt fra ældresagen - Jonny Jakobsen mhp på at få en orientering
omkring Halk Kirke den 9 maj og området.
De starter kl 9.30 .
Lars Peter vil fortælle om kirken, Erik Snitker vil fortælle om området.
Ad 6 :
a. Projekter og lærred er indkøbt
b. udsættes til næste møde
c. Anders vil se på det
d. Anders vil sælge billetter -Mobilpay virker også nu..Der vil blive
serveret et glas hvidvin ( Flemmig køber )
e. Gudstjeneste kl 19. Der serveres hveder med te og kaffe efterfølgende.
Thomas køber hveder og smør. Thyra og Dorit laver te og kaffe.
f. Grarup 29 april 10.30 - Dorit - Halk 6.maj 10.00 – Anders
g. Gammel Haderslev Kirkes Voksenkor den 24 maj 19.30 – Helle vil
byde velkommen.
h. Camino stempel – Lars Peter viser hvordan disse vil komme til at se ud.
i. Ea Holm og andre er ved at lave julepunkt til kirkerne. Ved
musikgudstjenesten gives damerne en erkendtlighed..
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Ad 7.
Ny forpagtningsperiode
Persondataloven
Gudstjeneste 2019.
Gennemgå budget

Ad 8.
Thyra orienterer:
En ny periode for forpagtning skal indgås for Halk og Grarup kirker.
Dette tages med som punkt til næste møde.
Provstiet er ansøgt om midler til lynafleder og lugeåbner i Grarup Kirke.
Provstiet er orienteret omkring, at der er installeret automatiske låse i Halk
og Grarup kirker

Halk, den 18. april 2018

underskrifter

