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Menighedsrådsmøde
For Dallerup menighedsråd

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden
Til beslutning:
2) Menighedsrådets konstituering:
a) Formand (skriftlig afstemning)
b) Næstformand (skriftlig afstemning
c) Kasserer
d) Kontaktperson
e) Kirkeværge
f) Sekretær
g) Kirke- og kirkegårdsudv.
h) Præstegårdsudv inkl. sognelokale.
i) Bygningssagkyndige
j) Aktivitetsudv. (sammen med Svo.-Voel)
k) Medlem af kordegneudv.
l) Samarbejdsudv. Svo-Voel-Dall. om organist er
formanden og kontaktpersonen
m) Valgbestyrelse
n) Medieudvalg
o) Underskriftsbemyndiget
3) Kvartalsrapport for 3. kvartal
4) Menighedsrådets likvide midlers placering.
Forslag til beslutning: Midlerne placeres som
nu på MR´s konto i Nordea Bank.
4a) Kørselstakster for
menighedsrådsmedlemmer.
5) Der er en forespørgsel om reservation af
gravsteder v/ kirkeværge

Dato: 27.11.2018
Kl. 15.30
På Sorringhus

Blad nr. 1
Formandens
initialer: IE-K

Beslutning

2 a: Inger
b)Mogens
c)Mogens
d) Lejf
Harry
Mogens
Lejf, Ernst, Inger
h) Flemming, Ernst
i) Kaj Møller og Knud Svendsen.
j) Inger, Ruth, Oliver og Kirsten
k) Inger
l) Inger og Lejf.
m) Ernst, Inger, Mogens og Oliver
n) Oliver og Inger
o) Mogens
3) Kvartalsrapporten gennemgået,
godkendt og underskrevet.
4) Midlerne placeres på MR´s konto i

Nordea Bank.
4a) Der kan udbetales kørselstakst efter
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6) Kirketjener spørger, om der kan bruges
kunstig belysning i stedet for levende lys på
juletræet i kirken.
7) Julehilsen til enker/enkemænd

8) Orienteringspunkter:
a) Nyt fra formanden
b) Nyt fra kassereren
c) Nyt fra kirkeværgen
d) Nyt fra kontaktpersonen
e) Nyt fra medarbejderrepræsentanten
f) Nyt fra præsterne

9) Nyt fra udvalgene:
a) aktivitetsudvalget: bl. a. adventsfesten 30.11.
koncert 12. 12.
b) kirke og kirkegårdsudvalget
c) præstegårdsudvalget
d) medieudvalget om kirkeblad
10) Kalenderen:
Næste møde 8. januar 2019 kl 19
11) Eventuelt:

Dato: 27.11.2018
Kl. 15.30
På Sorringhus

Blad nr. 1
Formandens
initialer: IE-K

Beslutning

statens lave takst til
menighedsrådsmedlemmer.
5) Menighedsrådet beslutter at
kirkeværgen tager kontakt til de to andre
kirkeværger i pastoratet med henblik på at
lave et fælles udkast for at reservere et
gravsted.
6) Menighedsrådet godkender kunstig
belysning på juletræet i kirke og våbenhus.
7) Der skal uddeles blomsterhilsen til to
personer. Mogens bestiller blomster og
uddeler
8a) Fra formandsmødet: Oplæg om
gudstjeneste og liturgi. Tinglysning af
Sorringhus er nu i gang.
Personalejulegaver skal fremtidig
koordineres med Svostrup - Voel.
b) Regnskab 2017 godkendt i PU. PU
ønsker en forklaring på etableringen af
omfangsdræn ved graverhuset.
Telefonabonnement ændring for
sognepræsten.
c) Kirkeværgen har lavet kort og
nummerering af de nyetablerede
urnegravsteder. I denne forbindelse vil der
blive udarbejdet nye vedtægter.
Spørgsmål om hvor placering af et nyt
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Kl. 15.30
På Sorringhus

Blad nr. 1
Formandens
initialer: IE-K

Dagsorden

Beslutning

Evt. afbud til MR-mødet senest fredag d.23. nov.
til formanden

lapidarium kan etableres skal tages op i
2019.
d) Farlige væsker og lign. skal afmærkes og
opbevares efter reglerne.
e) Intet.
f) Særgudstjenester i dec. for børnehave,
SFO og skole er på plads.
8a) Adventsfesten 30.11. kl.: 14.00.
Borddækning fredag kl.: 10.00. Harry har
bestilt adventskranse. Gitte J laver
kaffebord. - Kirkekoncert d.12.12.
kl.:19.30.
b) Standerlampe ved vest trappen væltet.
Harry og Lejf løser problemet. Tænd- og
sluk ur samt udskiftning til LED pærer til
alle lysstandere på kirkegården. Lejf
sætter arbejdet i gang.
c) Reparation af tag på præstegården
ordnes i 2018.
d) Oplæg fra trykkeren i januar 19 om nyt
kirkebla
9) Næste møder: 8. jan., 5. febr., 5. marts,
2. apr., 7. maj, og 4. juni. Alle kl.: 16.30 på
Sorringhus. - Landsbyklynge møde d. 6.
jan. Kl.: 14 -17.00 på Sorring skole.
10) Flemming køber ind til
nytårsgudstjenesten. - Kathrine ønsker en
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Dato: 27.11.2018
Kl. 15.30
På Sorringhus

Blad nr. 1
Formandens
initialer: IE-K

Beslutning

pusleplads på toilettet ved kapellet.
Kirkeværgen samarbejder med to andre
sogne om et evt. samarbejde mellem
graverne.

Dallerup den 27. nov. 2018

underskrifter

