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Referat af menighedsrådsmøde i Dallerup Præstegård
Tirsdag 19. sep. 2017, kl. 19.00

Alle til stede.

Dagsorden
Nr.
104.

Emne
Godkendelse af dagsorden

Referent Flemming
Dagsorden godkendt.

105.

Efterretninger

Brev fra provsten: De tre sogne er nu samme pastorat,
kaldet Svostrup-Voel-Dallerup pastorat.
Brev sendt til biskoppen via provsten, at præstegården
nu er færdig-restaureret.
Provstiudvalg: Nyt PU er valgt.
Astrid H. Andreasen er kommet til Cambodia og har
skrevet hjem om opholdet indtil nu.

106.

Høstgudstjeneste 24. 9. 10.30 Kollekt til Kirkens Korshær.
Opgavefordeling
Opgaver vedr. pyntning af kirken. Der mødes kl. 9, og
man opfordres til at medbringe grønsager, frugt o. lign.

107.

Sorringhus´ indvielse 28. 9.
kl.14- ca.17
Orientering, beslutning og
opgavefordeling

Inger orienterede, og opgaver blev fordelt.

108.

PU har sendt svar vedr.
1. rensning af orgelet og
ventilation i kirken og
2. om konsulent til
kvadersten.
Kirkeudvalgets anbefalinger
til beslutning.

Der indhentes tilbud på rensning af orglet.
Med hensyn til kvadersten, ønsker vi at komme med i
stiftets konsulentvirksomheds arbejde i 2018.
Der ønskes opdaterede tilbud på kalkning.
Kirken bør kalkes i januar.

109.

Mødestruktur: Hvilke
ændringer ønsker vi?
Bilag: medbring udkastet til
mødestruktur fra mødet 27.
juni

Der arbejdes videre i den kommende tid med
udformning af dagsorden og formen på møderne.
Vi bestræber os på, at kvalificeringen af punkterne
strammes op.
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110.

Renovering af præstegården Kassereren orienterede.
afsluttet. Regnskab ved
kassereren til orientering.
Et svar sendes til biskop som
svar på brev af 22. aug. 2017,
så præstestillingen kan opslås

111.

Nyt fra udvalgene:
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg Der er givet tilladelse til, at træer ved de nye
urnegravsteder må fjernes.
Udvalget har drøftet arbejdsvilkår med Katrine.
Konfirmandernes ”altertavles” placering og evt.
glasplade på alterbordet tages op på næste møde.
b. Præstegårdsudvalg

Intet.

c. Aktivitetsudvalg

Intet.

d. Kontaktperson

Kontaktperson og udvalg vil efter nytår holde et møde
om, hvilke beføjelser i forhold til medarbejderne de to
parter har.

e. Præst

Spillemandsmesse den 8. oktober.
BUSK-gudstjeneste den 29. oktober.
9 læsninger den 13. december.
Katja har været på kursus om planlægning med stor
succes.

f. Kasserer

Tilbud på klaver modtaget.
Ligningsbeløb for 2018 modtaget af provstiet, lydende
på 1.596.258,- kr.

g. Menighedsrådsmedlemmer Intet.
h. Medarbejderrepræsentant

Katrine deltager i 2-dages kursus i grandækning.

112.

Næste møde

Onsdag d. 11.10. kl. 19.00.
Tirsdag d. 21.11. kl. 19.00.

113.

Eventuelt

Intet.
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