Halk-Grarup Menighedsråd
Menighedsrådsmøde

Dato: 16. Maj 2018

Blad nr. 219
Formandens initialer:
AG

Dagsorden

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

1.
Godkendelse af dagsorden

Ad.1 Dagsordenen blev godkendt.

2.
Godkendelse af referat

Ad.2
Referatet blev godkendt og underskrevet.

3.
Gennemgang af budget

Ad.3
Budgettet blev gennemgået.

4.
Ny forpagtningsperiode

Ad. 4
Der annonceres i ugeavisen d. 30. maj, derefter er der frist for at søge
forpagtning til d. 12. juni, hvorefter tilbudene behandles d. 13. juni på
menighedsrådsmødet. Tilbudene sendes til Thomas Hansen.

5.
Persondataloven

Ad. 5
Christina Ackerman, Lars Peter Melchiorsen og Susan Christensen laver
et udkast til menighedsrådet, hvordan vi griber det an i forhold til
persondataloven.

6.
Genautorisation til personfølsomme
oplysninger på DAP

Ad. 6
Der blev opdateret, hvem der har brug for adgang til personfølsomme
oplysninger på DAP. Thyra Bohsen indberetter i systemet.

7.
Lugt i kirken og varme i Halk Kirke

Ad.7
Udskydes til det kommende menighedsrådsmøde

8.
Medarbejderne

Ad. 8
Arbejdet med lynaflederen er sat i gang.
Arbejdet med de nye luger er sat i gang.
Personalet gør klar til pinsegudstjeneste, der købes ind til 35.
Lars Peter Melchiorsen tager størrelse af gravsteder med som et punkt på
dagsordenen til det kommende provstiudvalg.

9.
Nyt fra formanden

Ad. 9
Der er ikke noget til punktet.

10.
Ad. 10
Nyt fra præsten
•
• Gudstjenester 2019 (Bilag
vedhæftet)
•
• Kirketal 2017 (Bilag vedhæftet)
• Forårsfest og friluftgudstjeneste
•
(Bilag vedhæftet)
• Læhegn ved terasser i
præstegården
• Opretning af dør til bagindgang og
til gårdhave
• Kirkeblad

Der blev set på kirketal i 2017 og gudstjenester i 2019 blev set
igennem.
Der opkræves 25 kr pr voksen til forårsfesten /
friluftsgudstjenesten.
Flemming Madsen sætter arbejdet med læhegn og opretning af
dør til baghave i gang.
Vedrørende kastanjetræet mod vest: Kastanjetræet er meget stort
og skygger for præstegårdens terrasse. Det blev besluttet, at
Flemming Madsen sørger for beklipning af og udtynding i
præstegårdshavens hegn ud mod Nørballevej. Efterfølgende
retter menighedsrådet henvendelse til Helga og Raimund, naboer
mod vest, angående kastanjetræet med henblik på, om det kan
fældes eller beskæres.
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•
Der er dealine til det kommende kirkeblad d. 21. Maj

11.
Punkter på dagsorden til kommende
menighedsrådsmøde

Ad. 11
•
•
•
•

12.
Eventuelt
13.
Lukket punkt

Halk, den 16. maj 2018

underskrifter

Størrelse på gravstederne
Lugt i kirken og varme i Halk Kirke
Godkendelse af budget
Fastsættelse af mødedatoer i det kommende år

Ad. 12
Lars Peter Melchiorsen overvejer underholdning til Næsfesten.

