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DAGSORDEN BESLUTNINGSPROTOKOL / REFERAT

1. Kirkesyn ved kirken kl. 18.00 Se synsprotokol.

2. Godkendelse af dagsorden Punkt 10 behandles  sidst og uden præsternes tilstedeværelse

3. Siden sidst Mogens er blevet tillidsrepræsentant for graverne i Malt-Ribe 
provsti.  Det vil fremgå senere, hvor stor kompensationen 
bliver, i forbindelse med fravær til møder og kurser.  
Formandsmøde: Ikke store udsving i økonomien. Folkekirkens 
medlemstal  i Malt provsti har været dalende  med 6%  i løbet 
af en 5 årig periode. Vores ansøgning vedr. oprettelse 
fællesgrav ligger p.t. I provstiet.

4. Evaluering af 
konsulentrunden                                                                                                           

Lågerne : Kgl. Bygningsinspektør anbefalede en  metallåge i 
enkel stil med lige overkant, sortmalet  med stolper i  massivt  
stål.   Anbefalede at forsyne alle indgangslåger med 
granitsøjler, således at kirkegårdens låger fremstår ens.  Vedr. 
antependium  foreslog  han  i stedet for stof, at  montere en 
træplade, malet  i samme  farve som orgelpulpitur og  alter 
med matchende reliefmønster.

5. Opfølgning på antependie-
plan. 

Vi udsætter arbejdet med antependiet indtil etablering  af 
lågepartierne er i gang. Kgl. bygningsinspektør  anbefalede at 
få udarbejdet en skitse, evt. af arkitekt Anker Ravn 

6. Opfølgning vedr. lågeparti. Poul  kontakter Medan  og  JH ståldesign i Rødding   for et 
uforbindende tilbud. 

7. Kvartalsrapport for 1. kvartal. 
Helle har sendt rapporten 
rundt

Kvartalsrapport underskrives af kasserer og formand.

8. Budget 2016.                            
Hvad skal vi evt. have med? 

Der skal budgetteres med et  beløb til  renovering og maling af 
vinduer i  graverbygningen og et beløb til udførelse af nyt 
antependium.

9. Cykelgudstjenesten Kr. 
Himmelfartsdag den 14. maj.

Kører som planlagt. 
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Kaffe: Eva  

Underskrift af beslutningsprotokol

10. Evaluering af 
pastoralsammenlægningen 
Brørup – Lindknud – Hovborg. 
(Formændene er indkaldt til 
møde hos biskoppen 27. maj).

Punktet blev drøftet.

11. Hovborg har trukket sig fra 
Kunstevent 2015, fordi evt. 
arrangementer skal foregå i 
Vejen, hvis de skal have 
tilskud. Vi samles inden pinse 
for at drøfte situationen. Skal 
vi evt forsøge at lave vores 
eget arrangement (uden 
tilskud)?

Poul lodder stemningen  ved møde  med lokalråd inden pinse, 
men menighedsrådet er positiv i forbindelse med evt. lokalt 
arrangement.. 

12. Kirkekaffe de næste måneder 17. maj: Erling. - 19. maj  Sangstafet : Jette. - 31. maj: Poul. – 
21. juni :Doris.-  5. juli: Eva.-  26. juli: Jette- 16. august: Poul - 
23. august: Eva.

13. Eventuelt Til Lindknud Aftenhøjskole gives tilsagn om fortsat støtte 
og der planlægges  foredrag på 3000 kr. d. 19. november  
v.  Lisbeth Filtenborg.  Flemming Kloster Poulsen, 5000 kr. 
21. januar. 
 Anna Marie orienterede om  ”Open by night” 8.5.  i 
Brørup i samarbejde med Folding. Pastoratets 
fællesgudstjeneste 2. pinsedag,- her står  Eva  for 
fælleskørsel fra Hovborg Kirke. Efterårsmøde 25 oktober , 
Lindknud arrangerer foredrag v. Elof Vestergaard.  
Pastoratets  kursus er  aflyst,  og i  stedet   planlægger 
Lindknud  udflugt for medarbejdere og rådsmedlemmer  
d. 13. september . 


