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1. Referat fra sidste møde

Blev underskrevet.

2. Siden sidst
•

Indbydelse til Stiftsdag. Selv sørge for tilmelding, hvis man
har lyst til at deltage.

3. Økonomi
• Regnskab 2017

Laila deltog ikke. Regnskabet var ikke klar endnu.
Ser ud til at få et pænt overskud.

•

Ny regnskabsinstruks Ny instruks blev underskrevet

4. Syn 2018

Laurits sender forslag til datoer, til dem der skal deltage.

5. Stouby kirke og kirkegård
• Multimaskine

Er bestilt. Kommer i uge 2.

•

•

Låge

Er færdig.

Ikke passet gravsted

Har forsøgt at kontakte gravstedsejeren på flere måder.
Der bliver nu sendt et anbefalet brev.
Husk at stenen skal gemmes.
Kirken skal kalkes og kirkemuren renoveres.
Ønsker at få lavet en afgrænsning til haveaffald. Preben
arbejder videre.

6. Hornum kirke og kirkegård
•

Kirsten har købt skilte til toiletterne.
Indbrud er ikke blevet meldt til forsikringen endnu.
Ligger hos Laurits.
Kirsten har en liste med punkter fra syn, der mangler at blive
gjort noget vedr. Kirsten drøftet med Michael.
Kirsten skal have ferie i slutningen af marts. Kan blive et
problem i forhold til forårsblomster. Skal helst på inden, da
det er for sent når hun kommer tilbage. Der er aftale med en
afløser.
Undersøge om alterbrødet er for gammelt.

7. Præstegården
• Østgavlen
•

Provstiet har taget over på projektet. Der arbejdes på en
løsning.
Poul Erik har bestilt maler til at male loft.
Preben foreslår at træerne i gården bliver beskåret. OK fra
Poul Erik.
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8. Kirkens kerneopgaver
•

God tilslutning til nytårsgudstjenesten.

9. Aktiviteter
•

Janne har undersøgt Sigurd Barret. Koster omkr. 30.000.
Varer ca. 60 min. Enighed om at gøre forsøget for at lave
noget stort for børn. Skal foregå i kirken. Janni drøfter med
Uffe. Skal nok være i oktober.
Også set at Jesper Lundgaard laver julekoncerter. Koster
også ca. 30.000
Koncert i Stouby den 7. marts kl. 19.30 med Mads Granum.
Forslag om at lave en foredragsaften.
Skal have arrangeret en ”spaghetti-gudstjeneste”.
Forslag om ”Bøn og Burger”.

10. Personale
• Kursus, Kirsten
•

11. Eventuel

Stouby, den 15. januar 2018

underskrifter

Skal afsted 3 gange de næste par uger på obligatoriske
kurser.
Der er kommet nye regler, så vi ikke får så meget refusion.

Nødvendigt at flytte et møde til Hornum, da lokalet i Stouby
skal bruges. Vær opmærksom på næste indkaldelse.

