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                  Dagsorden                                 Referat 

 Afbud fra: Kirsten H., Charlotte, Anne Marie 

  

                 Valg af sang     341 a Poul 

1. Godkendelse af dagsorden Der blev føjet 2 punkter til, ellers godkendt 

2. Godkendelse af sidste 
mødereferat. 

Det blev gennemgået og godkendt. 

3. Møllers fond Louise orienterede om, at der skal sammensættes en ny 
bestyrelse og der er fundet en ny revisor. 
Der er håb for at det kommer til at fungere inden længe.  
Sagen køre videre. 

4. Månedens aktiviteter - 8/12 gløgg og æbleskiver efter koncert i konfirmandstuen. 
- 14/12 juletræsfest: Pynte træ kl. 9.00 til rundstykker i 

konfirmandstuen Jytte sørger for forplejning.  
Rikke snakker med Jytte om at lave slikposer. 
Vi mødes kl. 14 igen i Hjulby forsamlingshus. 
Anne er julemand.  

- Hit med sangen 22/1- 20 Poul, Kirsten J, Lotte, Anne, Rikke 
 

5. Valg til poster i rådet - Formand:   Jens Ankersø blev valgt med 11 stemmer. 
- Næstformand: Poul Hansen blev valgt med 11 stemmer. 
- Kirkeværge: Poul Hansen blev valgt.  
- Sekretær: Rikke Jensen blev valgt. 
- Kasser: Rikke Jensen blev valgt. 
- Kontaktperson: Kirsten Jensen blev valgt. 
- Bygnings sagkyndig:  Dirk Voss  

6. Køb af i pad og computer - Vivi har forespørgsel på om hun kan få en ny computer til 
regnskaber mm.  Vi har givet grønt lys til dette.  

- Forslag om at formanden kan købe en I pad til brug som 
formand, den følger formandsposten.  
Vivi eller Poul Christian snakker sammen om hvem af dem 
der køber.  

7. Nye alterlys - Der er kommet nogle nye lys som er et plastisk rør med en 
beholder til planteolie, så der soder ikke og er mere miljø 
bevist. 

              Der er givet tilladelse til at købe til alle 3 kirker. 
- Der må købes 10 store salmebøger til deling i de 3 kirker. 

 

8. Rådet rundt:   

a. Formand - Der blev orienteret om provstiet, hvor langt er de med ny 
provst. 

b. Præst - Præsten og Knud Erik har lavet et nyt layout til kirkebladet 
det kommer ud 30/11 

- Juletræ til børnehaven gudstjeneste d. 5/12 Tommy 
sørger for det. 

c. Kirkeværge  - Der blev drøftet hvad der mangler at blive lavet på de 
forskellige steder.  Det ser fornuftigt ud med det der 
mangler i 2019. 
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d. Kontakt person  - Der er ikke noget. 

e. Medarbejder rep. - Hun var her ikke. 

f. Nyt fra udvalg (aktivitet- 
og visionsudvalg)  

- Der er ikke noget ud over det der står i det nye kirkeblad.  

g. Andre medlemmer  - Der er forespørgsel om nogle gamle gravsten på Hjulby 
kirkegård, om der er plads til dem.  
De kommer op når de nye kummer er lavet. 

- Den lille låge i Hjulby skal laves så den kan lukke. 

9. Punkter til næste møde  Evt køb af nye bibler. 
Orientere om bygnings sagkyndig. 

10. Evt.  Møder det næste halve år. 
Torsdag d. 23/1- 20 kl.19.00 
Torsdag d. 13/2- 20 kl. 19.00 
Onsdag d. 18/3-20 kl. 19.00 
Torsdag d. 16/4- 20 kl. 19.00 
Torsdag d. 14/5-20 kl.19.00 
Torsdag d. 11/6- 20 kl. 19.00 
 

Valg af sang 562 Kirsten J. 

 


