Indkaldelse til menighedsrådsmøde i Højslev-Dommerby
Onsdag d. 14. december 2016 hos Hanne på Ny Viborgvej 5
19.00 - Menighedsrådsmøde i Højslev-Dommerby

1. Nyt fra formanden –
a. Diverse post fra DAP
i. Julehilsen fra Henrik Stubkjær
ii. Elektronisk indsamling – mobilepay. Umiddelbart ingen tiltag.
iii. Mediedag d. 4. marts.
iv. Ny diætbekendtgørelse
v. Ny provstirevisor
b. Fra fællespostkasse
i. Udfyldningsvalg
Bekendtgørelse d. 8. jan. & 15. jan. 2017. Orienteringsmøde d. 15. jan. 2017. kl. 9.45 graverhuset Dommerby
ii.
iii.
iv.
v.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Reformationsjubilæum
Synsbemærkninger
Viden om Kristendom Højslev-Dommerby støtter med 500,-kr.
Kursusdag d. 21/1 – 17. med deltagelse af Ellen, Åse, Kristian, Jette, Hanne og Niels d.
21. jan. 2017, kl.9.00 – 15.00. Hanne tilmelder.
Forretningsordener og vedtægter – udkast til dem alle er vedhæftet – vedtægter underskrives og
fremsendes efterfølgende som samlet pdf af Bodil.
Økonomi –
a. Likviditetssituationen - se det vedhæftede budget
b. Regnskabsinstruks - se det vedhæftede bilag
Nyt fra kirkegårdsudvalg – intet nyt
a. Diverse
Nyt fra kontaktpersoner – lukkede punkter
a. Sag 1 – Behandlet i enighed
b. Sag 2 – Behandlet i enighed
c. Bent Nørgaard ophører med at arbejde p.g.a sygdom d. 1.3. 2017.
d. Stilling som graver i Højslev opslås til besættelse d. 1. april 2017.
Nyt fra præstegårdsudvalget
a. Gårdspladsen – Gårdsplads + have er anlagt
Nyt fra præsten – Bjarke holder orlov fra d. 1. marts til 31. maj 2017. Bjarke anbefaler ”Luther
karavane” som kommer til Viborg d. 28. febr. + 3 dage frem
a. Diverse

8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten - intet
a. Internetforbindelse Dommerby
9. Mødekalender for 2017 –
Tirsdag d. 24. jan. 2017 - Menighedsrådsmøde. Kl. 17.30 i Dommerby
Mandag d. 20. febr. 2017 – fællesrådsmøde kl. 17.30 i Højslev.
Torsdag d. 6. april 2017 – fællerådsmøde kl. 17.30 i Højslev.
Onsdag d. 7. juni 2017 – menighedsrådsmøde kl. 17.30 i Højslev.
Mandag d. 21. august 2017 – fællesrådsmøde kl. 17.30 i Lundø.
Onsdag d. 13. september 2017 – menighedsrådsmøde i Dommerby.
Torsdag d. 9. november 2017 – fællesrådsmøde i Højslev.
10. Eventuelt. *Nøgler udleveret *Ønske om mulighed for Luciaoptog i Dommerby kirke * forslag om
at fremrykke julekoncert i Højslev Kirke til kl. 16.00
21.00 Gløgg og æbleskiver 

