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Beslutning

1. Rundvisning i præsteskoven
ved Henrik Lund efterfulgt af
frokost i det grønne

Behov for oprensning af grøfter. Et område der trænger til at
blive nyplantet. Tjekke om der er plads i budgettet.

2. Referat fra sidste møde
3. Siden sidst
• Valg til provstiudvalg

•

Årsrapport –
personregistrering

Møde 23. aug. Der sidder en fra Juelsminde, der stopper.
Laurits er blevet kontaktet vedrørende en kandidat.

Oversigt over antal indbyggere, dåb, medlemsprocent m.v.
– til orientering.

•
4. Økonomi
•

Intet til drøftelse.
Mangler stadig refusion af kr. 68.000.

5. Stouby kirke og kirkegård
•
•

Gang i prisundersøgelse til stubfræsning og låge + traktor.

6. Hornum kirke og kirkegård
•

Der er købt ny hækklipper.

Tavlen med oplysninger om gudstj. m.v. er ved at falde fra
hinanden. Der mangler skilte på døren til kontor og toilet.

Kirsten kan være nødt til at sætte varme på nogle dage før
en gudstjeneste, da hun ikke er i Hornum hver dag.Kan evt.
bede Janni eller Michael om det. Overveje om der skal timer
på. Måske er der allerede en, som bare ikke virker.
Der arbejdes på at finde en afløser til gudstjenesen den 23.
juli.
Kirsten sender en liste over ting, hun gerne vil have gjort på
kirkegården.

7. Præstegården
•
8. Personale
• Ændring af
lønudbetaling
•

Overveje om køleskabet skal skiftes, da det er gammelt og
ikke energivenligt.
Maler har lovet at soklen bliver malet inden ferien.

Der er gennemført en ændring vedrørende udbetaling af
Kits løn.
Der skulle være et betalingskort på vej til Kirsten. Der har
været problemer med levering.
Michael har haft en snak med Kirsten om arbejdsgange og
arbejdsmængde.

9. Kirkens kerneopgaver
•

Forslag om ”Fuelbox” (kasse med spørgsmål) som gave til
brudepar. God ide.
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Beslutning
Uffe skal deltage i et projekt i provstiet omkring
gudstjenesteliv.

10. Aktiviteter
• Sogneudflugt
•

Der bliver minikonfirmander i efteråret.

•

Juleklip i træhuset fastsat til søndag, den 10. december.

11. Eventuelt

Hornum, den 20. juni 2017

underskrifter

Tilmeldinger er begyndt.
Janni vil gerne at der bliver taget nogle billeder.

Uffe har lavet udkast til ansøgning til provstiet om tilskud til
indkøb af flygel.

