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Blad nr. 8
Formandens initialer: BH

Fraværende ved afbud:

Puk Agerholm og Marie Louise Gottenborg

Indkaldt som stedfortræder:

Tove Haugaard Enemærke

Dagsorden
PUNKT
1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Revisions protokol 2020 til
godkendelse og
underskrivelse
3.
Budget 2022 gennemgås
4.
Menighedsmøde planlægges

5.
Velkomst for Anders 28.
november planlægges

6.
Sognehus udleje i 2024 til
konfirmation

7.
Indgangsbøn i vore kirker

BESKRIVELSE

BESLUTNING
Godkendt

ANSVARLIG
BH

Godkendt og underskrevet

NHN

Budget 2022 taget til
efterretning

NHN

Søndag den 31. oktober
2021 efter gudstjenesten i
Sjørring.
Opgaver fordelt med
oplæg, forplejning og
annoncering.

BH

Ole, Helle og Lisbeth
planlægger.
Vi regner med ca. 50. Der er
ingen tilmelding.
Vi beslutter, at Sognehus
tidligst kan bookes 18
måneder før et
arrangement.
Indføjes i vedtægter.

Vi drøftede de fremsendte
forslag og det besluttes
endeligt på næste møde,
hvilke bønner der
anbefales.

AEM

8.
Korsang opstart

Godkendelse af honorar til
korister ved sang i kirken

9.
Hjælpelærer til Sjørring
konfirmanderne

Honorar godkendes
Vi godkender aflønning af
hjælpelærer til
konfirmandundervisning.

10.
Åbent punkt

Toiletkummen på
gæstetoilettet i
præstegården løber. Vi
bevilger et nyt toilet.

11.
Orienteringspunkter

Møde med bispekandidater
søndag den 10. oktober
2021 i Thisted sognehus.
Orientering ved formanden

Der er valgt nyt
provstiudvalg - Anders er
valgt som repræsentant for
præsterne.
Kalendermøde med
nabopræster torsdag den
28. oktober 2021, hvor
december, januar og
februar planlægges.

Orientering ved Præsten

Julegudstjeneste i alle fire
kirker.

Salmemaraton går i gang
torsdag den 14. oktober
2021.
Orglet i Sjørring tages ned
og bliver ormebehandlet i
uge 43- 49.

Kallerup kirke forventes
lukket start januar 2022 og
åbnet til pinse 2022.
Orientering ved 3
kirkeværger

Intet nyt fra Skjoldborg.
Der er bestilt ny skitse til
handicapvenlig indgang

Orientering ved
kontaktperson

Der findes et
bookingprogram til
Sognehuset ved Brandsoft,
det koster 1950 kr. pr år.
Det skal undersøges om
kalender funktion kan
bruges på vores
hjemmeside.
Besluttes på næste møde
Fordi der er 10 ansatte skal
der nedsættes et
arbejdsmiljøudvalg

Orientering ved
aktivitetsudvalget

Der er aktiviteter i gang
igen.
Nyt møde onsdag den 3.
november 2021.

Orientering ved
præstegårdsudvalg

Nye vinduer bliver sat i nu.

Orientering ved
personalerepræsentanter

Tak fra menighedsrådets
side til medarbejderne.

Orientering ved
provstiudvalg
12.
Evt.
13.
Næste møde

14.
Lukket punkt

Onsdag den 4. november
2021 kl. 18.00
Lisbeth er kaffevært

Konstituerende møde, så
der er mødepligt !

Personalesituationen

Orientering ved Karen.

KV

