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1. Godkendelse af dagsorden.

1. Dagsorden godkendt

2. Folkekirkens fremtid i Aalborg stift

2. Der er en generel bevægelse fra land til by.
Aalborg Stift skal afgive flere præstestillinger over
de næste år. Skemaer diskuteret og udfyldt.

Gruppedrøftelse ud fra spørgeskema.
3. formand
korsanger kursus
klaver på plejehjem
valg til provstiudvalg og stiftsråd

3. Menighedsrådet vil gerne betale kursus til
korsangere.
Menighedsrådet vil ikke betale for nyt klaver på
plejehjemmet.

4. Ann Sofi

6. kirkeværger

4. Opstart af bibelsk sjælesorg. 33 konfirmander på
ét hold. Der forberedes Fyld Kirken og der er en
enkelt gang samtaleløb tilbage i år, før der er
opstart af samtalebar.

7. aktivitetsudvalg

5. Jørn har fået godkendt sangkursus.

8. kirkegården

6. Der ønskes plexiglasplade på orgelet i Hellum.

9. andre

7. Sidste møde var den 25. august. Der bliver
forsøg med sommerskole igen næste år. To
stillegudstjenester: 14. november og 7. februar.
Næste møde er 6. oktober kl. 9.00.

5. kontaktperson

10. økonomi
Budget 18
11. Donation til hospice

12. Hvem laver kaffe?
13. evt.
14. oplæsning af protokol og underskrift

8. Omlægning af kirkegården i Jerslev fortsætter.
Medarbejderne
har
været
på
godt
førstehjælpskursus. Der er kommet en ny
praktikant på kirkegården.
9. Ingen bemærkninger.
10. Driftsrammen for 2018 er 2.763.008 kr. Afdrag
på lån 822.881 kr. I alt 3.585.889. Bidrag budget
2018 afleveret den 15. september 2017 kl. 12.35.
11. Menighedsrådet godkender en donation på
1.500 kr. til Kamillus Brønderslev.
12. Liste skrevet.
13. Babysalmesang er blevet afsluttet efter et godt
forløb.
Det kunne være fint med mere rum til
diskussion/debat
og
det
sociale
under
menighedsrådsmøderne.
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