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Dagsorden

Beslutning
Ikke tilstede: Inge og Søren

1.
Godkendelse af dagsorden

1. Dagsorden godkendt.
2. Vedtægt for kirkeværgen gennemgået og vedtaget.

2.Vedtægt for kirkeværgen
3. Vedtægt for sekretær gennemgået og vedtaget.
3. Vedtægt for sekretær

4.
Formand

5..
Præst

4. Orientering ved Britta.
Der bliver to dages sommerskole den 27. og 28. juli ved
Tenna og Jørn. Det skal ikke koste noget for deltagerne.
Der køres et enkelt forløb med babysalmesang á fire gange
mellem påske og sommerferie.
Menighedsrådet skal udmeldes af kirkehøjskolen ved mødet
den 17. maj. Anne deltager på menighedsrådets vegne.
5. Orientering ved Ann Sofi.
6. Ingen bemærkninger.

6.
Kontaktperson

7.
Kirkeværge

8.
Aktivitetsudvalg

9.
Kirkegårdene

7. Orientering ved Uffe.
8. Orientering ved Emma. Sidste møde var den 16. marts.
Der planlægges stillegudstjeneste til efteråret. Der arbejdes
på deltagelse i Folkekirkens Nødhjælps indsamling den 11.
marts 2018. Der planlægges aftensangsgudstjeneste til st.
bededag 2018. Rod i kirken flyttes fra maj til primo juni i
2018. Næste møde er den 25. august kl. 9.00-10.30.
9. Orientering ved Carsten. Der arbejdes på at finde en vikar
for sygemeldt medarbejder. Der er medarbejdermøde den
17. maj kl. 14.30-16.00. Ændring i helhedsplan for Jerslev
kirkegård vedtages, så ralgangene omlægges til græsgange.
10. Orientering ved Egon. Kvartalsrapport gennemgået og
godkendt. Vilkår for revisionsprotokollat godkendt.

10. Økonomi
Kvartalsrapport ( se bilag )
Vilkår for revisionsopgaver
Budgetramme 2018

11.
Hvem laver kaffe?
Hvem er vagt ved konfirmation.
Menigheder mødes 21/5
12.
evt.

11. Carsten sørger for brød til næste menighedsrådsmøde.
Søren sørger for kaffe til den 4. maj. Uffe og Gitte sørger for
kaffe til den 28. maj.
Anne er vagt i Hellum kirke ved konfirmationen, Uffe og
Ehlert er vagt i Jerslev.
12. Der arrangeres en overraskelse mht. bespisning
skærtorsdag 2018.
Jørn ønsker nyt orgel til Hellum Kirke, eftersom det
nuværende orgel er ved at være slidt, og han har fundet en
mulig erstatning. Menighedsrådet ønsker et prisoverslag for
det samlede projekt. Jørn kontakter en orgelkonsulent for at
få en vurdering.
Tenna ønsker at offentliggøre det undervisningsmateriale,
hun laver til minkonfirmanderne, så andre kan få glæde af
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13.
oplæsning af protokol

Beslutning
det. Menighedsrådet siger god for at det lægges ud på
konfirmandcenter.dk.
13. Protokol oplæst og godkendt.

Onsdag , den 26. april 2017

underskrifter

