Dato 11.02.2015 kl.
19.00 i Skjoldborg
Præstegård
Fraværende:

Blad nr.

Formandens initialer:

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Underskrift af referat af 14.01.2015

Referat blev underskrevet

3. Nyt fra Jesper

Jesper og Annette har planlagt et mini- konfirmandforløb som vil forgå på Sjørring skole fra 3.marts til 5.
maj, den 10. maj afsluttes forløbet med børnegudstjeneste og familieløb.

4. Orientering v/kontaktperson
Herunder ansøgning fra Magnus om
kursusgodtgørelse

Magnus´s ansøgning om kursusgodtgørelse kr.
3.900,- blev bevilget.

5. Kvartalsrapport pr. 31.12.2014

Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt.

6. Orientering fra Aktivitetsudvalget
- herunder hjælp og ide til konfirmandfest

D 7/5 er der konfirmandfest for Skjoldborg
konfirmanderne. Som talere blev foreslået Hanne og
Ole Heskjær.
Høstfesten bliver holdt i Skjoldborg i år. Ide´er til
tale/underholder kan gives til aktivitetsudvalget.
Der kommer en hjerneforsker og holder foredrag til
efteråret. Dette foredrag holdes i Sjørring.
Der arrangeres studietur for menighedsrådet til foråret
af Jytte og Børge

- hjælp, ide og sted for høstfest

7. Skjoldborg Kirke Orientering om indbrud

Nedrivning af klokkestabel- igangsætning

Der har været indbrud i Graverhuset i Skjoldborg, der
er blevet ødelagt vindue, to døre og et skab. Der er
stjålet kamera og nøglebundt. Er anmeldt til
forsikringen
Lisbeth giver arkitekten besked om, at nedrivning og
istandsættelse af mur m.v. skal igangsættes, når
vejret tillader det.

8. Godkendelse af ansøgning om at fjerne
den ”ormangrebne” del af træværket på
Thorsted Kirkes orgel.

Kirsten læste ansøgningen op og vi godkendte den.
Den sendes til Thisted Provsti.

9. Kallerup Kirke - orientering om klage over
sagsbehandling ved gravstedsansøgning

Thisted Provsti har modtaget klage over vores
sagsbehandling, og vi afventer svar derfra.

10. Kølighed i vore kapeller, hvordan sikrer vi
den

Vi sender en forespørgsel til provstiet, om vi selv skal
anskaffe os køleanlæg eller om der er planer om at
løse problemet på større plan.

11. Evt.

Fondsansøgning er sendt for at søge midler til
altertavlen i Skjoldborg Kirke..
Ang. sognehuset i Sjørring afventes der fortsat svar
fra udbyder. Thyge Jacobsen kontaktes for hjælp til at
komme videre.

MEDDELELSER OG
EFTERRETNINGSSAGER:
12. Urnenedsættelse på hjemfaldet gravsted

DAP pr. 9.1 og 19.1

13. Landsf. Enkle og flexible overenskomster

DAP pr. 15.1

14. Referat fra PU - møde

DAP pr. 20.1

15. Landsforeningskontingent opkrævning

DAP pr 23.1

16. Ålb. Stift. Begravelsesmåder og udgifter

DAP pr. 26.1

17. Landsforeningen- MUS med værdi

DAP pr 28.1

18. Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp

DAP pr. 16.1 og 27.11

19. Generalforsamling Distriktsf. 3.3

DAP pr. 31.1

20. Ejendomsskattebillet

DAP pr.2.2

21. Ansøgningsfrist Kirkeistandsættelse

KM pr. 19.1

22. Opdateret artskontoplan

KM pr. 28.1

23. Orientering fra Ombudsmand - friststyring KM pr. 29.1
24. Ny lokalløn på vej
25. Restferie

LM pr. 14.1
LM pr. 28.1

26. Offentliggørelse af regnskaber 2013

LM pr. 30.1

27. Nyt fra Kirkemusikskolen

ÅS pr. 28.1

28. Ny medarbejder i ÅS pt. 1.2

ÅS pr. 28.1

29. Info fra Fløs afd.

Ås pr. 30.1

