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1. Orientering ved:
Formand Jens Juul
Møde med biskop og provst
(se referat på IT skrivebordet)

Der har været afholdt et møde med Præsten, Provsten, Biskoppen
og de 2 formænd omkring aktiviteter i forhold til såvel
menighedsarbejdet og det kirkelige arbejde.

Kasserer Birgitte Smidstrup
Status fra vores periode

Der er sat nyt lys op ved parkeringspladsen, så det fungerer igen.
Jens undersøger om der kan søges 5 % midler.
Likviditeten er OK.

Kirkeværge Jens Jørn Hansen

Pengene i Stiftet fra salg af forpagterbolig er stort set brugt til
renovering af Præstegården.
Der laves en bog så det nye MR kan se, hvad der er lavet i
Præstegården.

Præst Poul Erik Sørensen

Der er 2 legater som udløber i år. Der står en del penge.
Studerende eller andre hvor økonomien trænger.
Der planlægges sangeftermiddage her i Multihuset. Poul Erik og
Uffe står for det.
Den 5. november holdes konfirmanddag for alle konfirmander i fra
SIM skolen med alle præsterne.

Organist Uffe Kristiansen

Graver Bent Schmidt (afbud)

Kontaktperson Birthe Vilstrup
Opfølgning på tidsregistrering

Der er forslag om at lave et arrangement til syng dansk dagen til
næse år.
Julekoncerten er snart på plads. Kommer på hjemmesiden snarest.
Børne-familiekoncert med Tante Andante i Hornum Kirke 11.11.kl.
16.
Der er 26 deltagere i Koret som lige er startet. Uffe tager kontakt til
Birthe Stidsen om hun har brug for hjælp.
Der skal fortsættes med kanter, der skulle være tid her i
vintermånederne. Stenene fa sidste år er endnu ikke lagt. Så vi
mangler alle stenene fra i år.
Vi fortsætter med tidsregistrering året ud. Graveren er fortsat i
underskud med timer. Forsøger at rette op på det.
Der bliver brugt mange timer på plæneklipning.

Laurids Madsen
Affaldshåndtering. Der er tvivl om de nye affaldsbeholdere er store
nok. Men de skal sættes op.

2. Opfølgning på Visionsmøde
Udsat fra sidste møde

3. Møde i november

4. Evt.

Der starter sangeftermiddage i Multihuset. Uffe og Poul Erik står for
det.
Der er en debataften i Multihuset omkring dødshjælp den 14.11.
Der holdes fællesmøde med det nye MR den 28. november.
Dagsorden.
Orientering om igangværende projekter
Nøgler, nøglebog
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Forespørgsel fra en i sognet som har savnet en drejebog, møde i
forbindelse med konfirmation. Der udleveres plan til alle
konfirmander ved konfirmationsforberedelses start.

Stouby, den 24.10.2012

underskrifter

