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DAGSORDEN BESLUTNINGSPROTOKOL / REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.

2. Siden sidst Kirkens tag er blevet repareret. Provstiets bygningssagkyndige 
Hans Lund, har sagt god  for at fjerne kapellets skorsten. Poul 
har  kontaktet Snedkergården i Brørup  vedr.  antependiet, og 
der er  udarbejdet et  forslag. Prisen ligger  på 17.500  incl. 
moms.

3. Budget 2016. (v/ Helle 
Schøler) 
Bl.a midler til ”antependium” 
og synsopgaver.

20.000 kr. til maling af vinduer i graverkontoret er sat på 
budgettet,  jævnfør  mangler i følger synsprotokol.  Desuden 
50.000 kr. til nyt antependium.    Målsætning er  fortsat 
prioritering af konfirmationsundervisning + kirkekor.   
Menighedsrådet godkender budget 2016 på et ekstraordinært 
møde. 

4. Plan for området til 
fællesbegravelse. Vi har fået 
tilladelse til etablering med 
visse betingelser, som vi nok 
kan opfylde.

Mogens laver en skitse over, hvordan fællesgraven kan  
indrettes,  under hensyntagen til kirkegårdskonsulentens 
anvisninger.

5. Lågepartiet. Hvem skal løse 
opgaven 

Medan  har udarbejdet  forslag  på  38.000 kr. JH design 
Rødding  efterlyser flere detaljer.   Poul  vil  kontakte begge 
firmaer  og beder dem sende tegninger og   detailleret tilbud, 
der  indeholder både udførelse, behandling  og opsætning. Poul 
rundsender tegninger når tilbuddet fremsendes. 
Poul indhenter ligeledes  tilbud på granitstolper til de øvrige 
lågepartier. Anna Marie gjorde opmærksom på, at det er vigtigt 
at lågerne overholder tilgængelighedskrav med hensyn til at 
åbne udad og indad.

6. Det lokale event er berammet 
til fredag – lørdag den 14. og 
15. august. Udspillet er 
gudstjeneste i krohaven 14. 
aug. kl. 16.30 … 
Kan / vil vi være med?              

Menighedsrådet  besluttede,  at  stå for udendørs Gudstjeneste 
i krohaven fredag d. 14. august kl. 16.30  med deltagelse af et 
Gospelkor.  Poul  undersøger ved Gregers, hvilket kor der kan 
anbefales.  
Andre arrangementer vil være grill og irsk folkemusik fredag 
aften på brugsens parkeringsplads + bustur i  lokalområdet 
lørdag + ”kantstensmarked”.
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Kaffe: Eva  

Underskrift af beslutningsprotokol

7. Vil vi være med i et 
transportabelt lydanlæg 
fælles for provstiets kirker

Menighedsrådet  konkluderede, at det vil blive for 
uoverskueligt at samarbejde om lydanlæg og anbefaler i stedet 
at leje apparatur til specielle lejligheder.

8. Eventuelt  Vi mailer sammen hen over sommerferien, hvis der opstår 
akutte sager.


