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Møde i forbindelse med sogneudviklingssamtale.
1. Kort syn på Dommerby kirkegård
a. Problem med sygdom i hækkene imellem urnegravene på den nederste del af kirkegården og
mest imod vest.
b. Syn af den renoverede del af diget. Flot arbejde.
c. Placering af bevaringsværdige gravsten, - hvad gør vi, hvad må vi?
Hanne skriver til Betty.
d. Lampe i våbenhuset. Skal vi skifte?
Der er enighed om, at vi skifter pære og fatning i den vi har, men beholder den.
2. Nyt fra formanden
a. Diverse post
i. Vi har fået svar vedr. flytning af vores gudstjenester i prøveperioden, - det er godkendt.
ii. Stiftøvrigheden har modtaget vores brev vedr. honorar til menighedsrådsmedlemmer.
iii. 16. august - Valgkursus. Niels, Hanne & Else deltager.
iv. Indkøb af LED-pærer til kirken. Med baggrund bla. i de forventede besparelser, har vi
besluttet at tilslutte os det samlede indkøb. Kristian og Mogens undersøger behovet.
v. Brev fra arbejdstilsynet vedr. besøg.
vi. Brev fra Betty vedr. præstebistand/ fordeling af Barbara´s tid på tværs af flere sogne.
3. Kort syn på Højslev kirkegård
a. Kalkning af våbenhuset indv.
Efter en utæthed i taget, som nu er tæt, trænger våbenhuset til kalkning indv.
b. Lampe i våbenhuset. Dette kunne være en god ide. Vi ser på dette på næste møde.
c. Kort gennemgang af kirkegården. Den vidre udvikling af kirkegården tages op i 2017.
4. Økonomi - budget 2017
a. Budget 2017 blev gennemgået og godkendt på fællesrådsmødet. Se eget referat.
5. Eventuelt
a. Kort debat omkring koncert med Per Nielsen

God sommer til ALLE

