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Dagsorden

Beslutning

1. Orientering ved:

Der er kommet nye takster for kirkegården. Der er betydelige
stigninger. Takstbladet lægges ud på hjemmesiden.
Der er indimellem problemer med mikrofonen. Den skratter på
bestemte steder, bl.a. ved døbefonden. Mikrofonen afprøves
mhp.om det er en løs forbindelse. Jens kontakter Simcon.
Der er enkelte som har svært ved at høre kirkesangeren ved
indgangsbønnen. Det foreslås at kirkeangeren står på trappen. Det
overvejes at anskaffe mikrofon til kirkesangeren.

Formand Jens Juul
Kasserer Birgitte Smidstrup (afbud)

Kirkeværge Jens Jørn Hansen

Renovering af præstegården. Garagen er revet ned.
Håndværkerne er også i gang med den nye garage i gavlen i Øst
bygningen. Vaskerummet er ved at blive renoveret. Der kommer
nye døre om 8-14 dage.

Præst Poul Erik Sørensen

Der arbejdes fortsat med at finde en som kan tage koret.
Der er planlagt julekoncert den 14.12. kl. 19.30 med Bredballe
ensemblet.
Vedrørende holde/parkeringsplads i præsteskoven. Der er kommet
afslag fra div. Myndigheder.

Organist Uffe Kristiansen

Orglet fungerer fint nu, der er styr på luftfugtigheden.

Graver Bent Schmidt

Der arbejdes fortsat med at få pris på nedskæring af nordhegnet.
Der er lavet aftale med Smilla i forhold til levering af blomster.m.m.

Kontaktperson Birthe Vilstrup

Der foretages tidsregistrering af gravernes og organistens arbejde.

2. Konstituering

Formand: Jens Juul
Næstformand og kirkeværge: Jens Jørgen Hansen
Kasserer: Birgitte Smidstrup
Sekretær og kontaktperson: Birthe Vilstrup

3. Opfølgning på Kirkegårdsvedtægt

Udsættes

4. Visionsmøde?

Poul Erik kontakter provsten for at høre om der stadig er midler.
Vi planlægger på næste møde.

5. Kommende aktiviteter

Pga. økonomien afholder vi ikke nytårstaffel i år.

6. Evt.
Kommende møder

Møde den 18.1 kl. 19 Laurids sørger for kaffe
Møde den 22. 2 kl. 19 Jens Jørn sørger for kaffe
Møde den 21.3.kl. 15 Poul Erik sørger for kaffe + provstesyn

Stouby, den 30.11.2011

underskrifter

