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Referat
PUNKT

BESKRIVELSE

1.
Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.
Godkendelse af budget 2023

4.
Sikring af gravsten på
Skjoldborg- Kallerup
kirkegårde

5.
Alkoholfri altervin

ANSVARLIG
KFM

Budget 2023 gennemgået
og godkendt
Grundig gennemgang af
budget 2023
45 min.

3.
Godkendelse af vedtægt
skole-kirke samarbejde

BESLUTNING

Udsat fra sidste møde
Se bilag
5 min.

Se tilbud fra Wensien.
Forslag - vi bruger frie
midler
5 min.

Forslag - vi indfører det i en
prøveperiode på f.eks. ½ år
indtil det årlige
menighedsmøde i
november - og at vi
indkøber det vin, de bruger
i Tilsted.
5 min.

Sjørring -ThorstedSkjoldborg-k, CVR. nr.
34762082, Budget 2023,
Bidrag budget afleveret d.
08.06-2022 - 20.00
Vedtægter for skole-kirke
samarbejdet godkendes
Der er enighed om, at der
skal bruges frie midler på
sikring af gravstenene. Det
bestræbes at opgaven
udføres her i 2022.

NHN
KFM

KFM

KFM

Formand Karin Fenger
Madsen søger om lov hos
Provstiet til at bruge de frie
midler.
Forslag drøftet og vedtaget.
Argumentationen for det,
er at det så er muligt for
alle at deltage i altergang –
også børn.

AEM
KFM

Prøveperioden starter den
1. søndag i juli.
Det offentliggøres på
hjemmesiden og Facebook.
Anders laver skriv.
6.
Indkøb af sangbogen 100 Samler

Anders ønsker at der skal
indkøbes ca. 40 stk. Pris ved
køb af 30 stk. er 130 kr. pr.
stk. Guldtryk på sangbogen
koster 35 kr. pr. stk.
5 min.

7.
Orienteringspunkter

Orientering ved formanden
5 min.

Indkøbet blev bevilliget
inkl. guldtryk.
Anders sørger for indkøbet.
Der blev også bevilliget
indkøb af melodibøger.
Ole, Anders og Karin deltog
i inspirationskonference om
folkekirkens grønne
omstilling.
Der deltog en konsulent fra
Proenergi.
Det var et spændende
arrangement og vi har her i
pastoraterne allerede sat
gang i nogle grønne
omstillinger.
Anders har været på tur til
Lübeck med sin
præstekollegaer.
Det har været en rigtig god
sparringstur.

Orientering ved Præsten
10 min.

Anders har holdt møde
med Sjørring Skole omkring
næste konfirmand forløb.
Det bliver fortsat om
morgenen, der vil være
konfirmationsforberedelser
i Sjørring.
Pinsegudstjenesten ved
Førby Sø gik rigtig godt og
der var mødt mange op.

Orientering ved 3
kirkeværger
15 min.

Kallerup Kirke:
Renoveringen er godt i
gang, men der er lige nu
stilstand pga. godkendelse
af farvevalg.

AEM

Skjoldborg Kirke: Der
arbejdes på
kirkegårdsgennemgang og
der skal nu kigges på de
digitale kort.

Sjørring Kirke: Ole har
deltaget på møde om
fjernvarme i Sjørring. Der
bliver tidligst tilslutning til
fjernvarme i 2025/2026.
Der udfærdiges en
tilkendegivelse til
fjernvarmeværket på
Sjørring Kirke inden 1.
august 2022.

Orientering ved
kontaktperson
10 min.

Der har været afholdt
medarbejdermøde.

Orientering ved
aktivitetsudvalget
5 min.

Næste møde er fredag den
10. juni 2022.

Orientering ved
præstegårdsudvalget
5 min.

-

Orientering ved
personalerepræsentanten
5 min.

Der er plantet
sommerblomster og snart
påbegynde klipning af
hække.

8.
Åbent punkt

9.
Evt.

10.
Næste møde

5 min

Torsdag den 11. august kl.
18.30

11.
Lukket punkt
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