REFERAT FÆLLESRÅDSMØDE
HØJSLEV-DOMMERBY OG LUNDØ MENIGHEDSRÅD

TILSTEDE:

Bodil Kristensen, Hanne Jørgensen, Jette Pørtner, Aase Aakjær Jeppesen, Niels Kristensen, Barbara
Landmark, Kirsten Jeppesen, Grethe Bække & Else Andersen

AFBUD:

Kristian Fihl, Thomas Bach Adamsen, Mogens Sørensen og Bjarke Møller-Sørensen

DATO:

15. SEPTEMBER 2016

Dagsorden:
5. Nyt fra formanden
a. Diverse post fra DAP
i. Danske kirkedage i Herning i 2019
ii. Ingen indskydergaranti længere – vi holder øje og har fokus på at have pengene spredt. Vi
forventer der kommer flere anvisninger fra revisoren
iii. Monumenter på kirkegården – vi følger op
iv. Stifternes kapitalforvaltning
v. Genbrug er guld – genbrug er genialt – 2 dage hvor man kan møde i bispegaarden, hvis man har
brug for hjælp til konfirmationskjole.
vi. To nye salmebogstillæg - Hanne finder ud af, hvor man finder dem.
vii. Kursus for nye ansatte – Skal Jon med?? Kristian undersøger
b. Fra fællespostkasse
i. Energimærkning - Sognegården og graverhuset i Dommerby. Kristian og Mogens arbejder med
sagen
ii. Kursus i kostprisberegning – Kristian finder ud af, om vi skal have nogen med.
iii. Skive Folkeblad – og valget – Hanne skriver til Skive Folkeblad og Bodil laver opslag på
hjemmesiden ang. indlevering af lister.
iv. Gejstlig bistand til Kobberup – i den kommende tid har Barbara en uge om måneden, hvor hun
passer begravelser mv. – og har 2 søndagstjenester, en i november og en i december.
v. Rikke Ulrich fratrådt
6. Hvad vil vi med aktiviteter i Højslev-Dommerby?
a. Holger Bech – vi reserverede billetter til os. De fraværende bedes give besked til Jette inden d. 30.
september om hvor mange de gerne vil have.
b. Vi har aftale med Calluna koret til Dommerby i december og synger julen ind i Højslev
c. Barbara foreslog – TrioAmore (Susanne Klausen, Rita Rozkó og Margrethe Smedegaard)
d. Vi gentager grill i præstens have – og denne gang vil vi godt stå for det.
e. Musikgudstjeneste – evt. ungdomspræsten (Bjarke)
f. Gudstjeneste på skolen …
7. Nyt fra personaleudvalg
a. Graverne – Helge passer kirkegården og Allan passer tjenester i ugens løb
b. Organist – Der er ansat en ny organist. Der underskrives papirer på mandag.
c. Diverse
8. Nyt fra kirkegårdsudvalg
a. Diverse
i. De 25.000 kr. i likviditetsbudgettet skal bruges til – der mangler regning for udbedring af klokken
i Højslev, Trubalka regning fra Dommerby, Eftersyn af orgler.
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ii. Det blev vedtaget at der kan kalkes i våbenhuset i Højslev og skiftes lamper – men husk at se
billeder hos Bjarke
iii. Kristian arbejder med nye lamper på parkeringspladsen – har talt med Højslev El
iv. Problem med naturgasanlæg i graverhuset i Dommerby – Kristian arbejder på sagen, og har
kontakt til forsikringen
v. Vi knuser stenene – og bruger Kristians tilbud. Hanne skriver indlæg til kirkebladet. De knuses
tidligst forår 2017.
Nyt fra medarbejderrepræsentant
a. Diverse – intet nyt
Nyt fra præsterne –
a. Konfirmanderne – rigtig gode, 40 konfirmander
b. Gerne nye borde i Sognegården
Kaffeeftermiddagene
a. Niels Mortensen i går – 38 betalende.
Andre vigtige ting
a. Honorar menighedsrådsmedlemmer – Kirsten og Bodil laver lister til kørsel og undersøger, hvad man må
få kørepenge for. Kirsten undersøger også telefonpenge.
b. Datoer for møder
i. 10. november – sidste møde i denne periode – husk budget på
Eventuelt
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