Indkaldelse til menighedsrådsmøde i Højslev‐Dommerby samt
fællesrådmøde for Lundø og Højslev‐Dommerby
Mandag d. 20. februar 2017 i Sognehuset i Højslev
Afbud fra:

17.00 ‐ Forretningsudvalget mødes (Bodil, Jette P, Bjarke, Ellen og Hanne møder)
1. Regnskab 2016
2. Projekter udsatte og nye
3. Diverse
17.00 ‐ Præstegårdsudvalget mødes (Else, Ivan og de 2 repræsentanter fra Lundø)
1. Konstituering
2. Hvad er der er projekter?
3. Diverse
17.30 –Fællesrådsmøde ‐ alle møder
1. Velkomst og salme (Aase finder en egnet salme ) – 5 min
2. Nyt fra formanden – 15 min
a. Diverse post fra DAP
i. Luther jubilæum og ambassadører ‐ herunder samarbejde med Højslev skole
b. Fra fællespostkasse
i. Diverse
c. Sogneindsamling 12/3
d. Grøn kirke ‐ plant et træ i anledning af reformationsjubilæet
e. Medarbejdermøde d. 1. marts
3. Økonomi – 15 min
a. Årsrapport for 2016 – bilag med
b. Øvrig rapportering om økonomi
4. Nyt fra præstegårdsudvalg – 5 min
a. Kort fra jeres møde
5. Nyt fra præsterne – 5 min
a. Konfirmanderne ‐ hvordan går det
b. Diverse
6. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne – 5 min
7. Fælles aktiviteter – 10 min
a. Grill i præstens have igen i 2017 ‐ d. 8. juni

b. Dato studietur
c. Sogneudflugt
8. Tilbygning Sognegård – videre debat – 10 min
a. Vi skal videre med arbejdet ‐ Hanne har nyt fra arkitekt
9. Evt. ‐ 5 min
a. Datoer for møder i 2017 ‐ passer datoerne Lundø
Onsdag d. 1. mar. Medarbejdermøde
Torsdag d. 6. april 2017 – fællerådsmøde kl. 17.30 i Højslev.
Torsdag d. 11. maj 2017 ‐ menighedsmøde kl. 19.00 i Dommerby
Onsdag d. 7. juni 2017 – menighedsrådsmøde kl. 17.30 i Højslev.
Mandag d. 21. august 2017 – fællesrådsmøde kl. 17.30 på Lundø??.
Onsdag d. 13. september 2017 – menighedsrådsmøde i Dommerby.
Torsdag d. 9. november 2017 – fællesrådsmøde i Højslev.
18.45

Spisepause – Hanne sørger for mad til os 

19.30 – Højslev‐Dommerby fortsætter mødet…
10. Nyt fra kirkegårdsudvalg – 10 min
a. Diverse
11. Nyt fra personaleudvalg – 10 min
a. Ny graver i Højslev
b. Diverse
12. Aktiviteter ‐ 10 min
a. Hvad er der af planer
i. Sangaftener??
ii. Koncert med Salling koret i Højslev kirke d. 23. marts kl. 19.00
iii. Menighedsmøde d. 11. maj kl. 19.00 i Dommerby
iv. Grill i præstens have 8. juni
v. 29. oktober ‐ Gudstjeneste i den nye hal på Højslev skole
b. Kaffeeftermiddagene
c. Henvendelse fra HKIF ang. fælles annoncering
13. Eventuelt ‐ 5 min
20.15 Afslutning

