Menighedsrådsrådsmøde i Sjørring Thorsted - Skjoldborg - Kallerup
Menighedsråd.

Dato 10.6.2015 kl.
19.00 i Skjoldborg
Præstegård

Blad nr.

Formandens initialer:

Fraværende:
Thorsted - Skjoldborg - Kallerup
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

2. Underskrift af referat fra 20.5.2015

Referat underskrevet.

3. Budget 2016 v/ Hanne Gade

Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-K, CVR-nr.34762082,
Budget 2016, Bidrag budget afleveret d. 10-6-2015
21:21

4. Synsrapporter og vedtagelse af
anlægsønsker til budget 2016

Anlægsønsker vedr. Præstegården : kr. 250.000
Til isolering under gulvene/ krybekælder.
5 nye vinduer mod haven i præstekontor og
konfirmandstue.
Diverse murerarbejde, bl.a. rep. af trappeindgang,
gavl mod syd, den murede terrasse, fliser .
Ny dobbeltdør
Thorsted kirke : 1.065.000 til div. murerarbejde, rep
af slyngbom til vuggebom, drænarbejde og ændring
af tagkonstruktion.
Skjoldborg Kirke : kr. 50.000 til omsætning af dige fra
indgangslåge til klokketårn.

5. Nyt fra kontaktpersonen

Intet nyt

6. Nyt fra Præstegårdsudvalget v/ Ejner

Rapport fra ProEnergi gennemgået.

7. Kallerup Kirke. Orientering om endelig
ansøgning

Endelig ansøgning bliver sendt til provstiet.

8. Skjoldborg Kirke
Evt. kalkning indvendig, reparation/
Udskiftning af alterbord og nyt antependium m.m.

Vi ansøger provstiet om at bruge af de frie midler til
div. forbedringer indvendig i Skjoldborg Kirke. Målet
er, at kirken kan stå klar, nykalket, med nye hynder
på kirkebænkene, nyt stof på knæfald ved nymalet
alterbord, repareret/udskiftet alter med nyt antependium den 1. søndag i advent, når altertavlen
kommer tilbage efter renovering.
Der er intet nyt endnu

9. Eventuelle svar fra Provsti og Stift.

Orgel i Thorsted
Løvsuger til Skjoldborg kirke
Thorsted Kirkes gavl m.v.
Sognehus i Sjørring
10. Evt. ny dato for næste møde

Ny dato bliver 19/8

11. Åbent for tilføjelser

Dåbsfadet i Sjørring bliver brugt en gang i ugen til
babysamlesang og det slider på fadet når det skal
pudses hver gang. Vi får købt en andet fad der bedre
kan klare det.

12. Evt.

Den 27/9 kl. 14.00 er der høstfest i Thorsted Kirke
sammen med Thorsted frimenighed. Efterfølgende
sammenkomst på skolen. Vi sørger for/hjælper med
det praktiske i forbindelse med kaffearrangementet.
Menighedsmøde er fastsat til 25.10 i Skjoldborg

MEDDELELSER OG
EFTERRETNINGSSAGER:
13. Nordjysk Pilgrimsforening
14. Nyt fra Landsforeningen af Menighedsråd
15. Arkæologisk forundersøgelse i Sjørring
16. Mgl. Udbetaling af tillæg ved majs lønkørsel
17. DAP nyheder på smartphones og tablets

DAP pr. 12.5
DAP pr. 20.5
DAP pr. 1.6
KM pr. 28.5
Folkekirkens IT pr. 26.5

