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                  Dagsorden                                 Referat 

 Afbud fra: Poul H, Charlotte, Anne Marie. 

  

                 Valg af sang      

1. Godkendelse af dagsorden Den blev godkendt. 

2. Godkendelse af sidste 
mødereferat. 

Det blev gennemgået og godkendt. 

3.  Gennemgang af Budget 
2020 

Budget 2020 for Aunslev-Bovense-Hjulby Menighedsråd CVR- nr. 
58 75 93 17, Afleveret 20.10.2019 kl. 14.23 er gennemgået og 
godkendt. 

4. Kvartalsrapport pr. 30/9 Den blev gennemgået og drøftet.  

5. Graverboligen Udsættes til næste møde da Poul ikke var der. 

6. Førstehjælpskursus lørdag i 
jan. 

Det bliver lørdag d. 11/1- 20  
Der er plads til 16 personer. 
Kirsten snakker med Jytte om forplejning.  

7. Månedens aktiviteter Spil Dansk: Solvejg og Lotte hjælper Jytte 
- Kk. 10/11 Rikke 
- 1/12 Solvejg og Rikke 

  

8. Rådet rundt:   

a. Formand - Formanden er indkaldt til orienteringsmøde med 
biskoppen ang. 

              Ny provst. 
- Det bliver gratis for medlemmer at blive bisat og begravet. 
- Der ligger rapporter for kirkerne ang. Kalkninger. 
- Orienterede om lidt fra personalemøde. 

Tommy er blevet valgt som medarbejderrepræsentant. 
  

b. Præst - Medarbejdermøde: Der bliver skåret i sekretærhjælp. 
- Birgit sender kirkeblade udenfor sognet. 
- Kirsten sanger sørger for annoncer i avisen. 
- Juletræsfest i Hjulby forsamlingshus. d. 14/12 kl.14 i 

kirken og kl. 15 i huset. 
- Stor tilslutning til studiekredsen i år.  

c. Kirkeværge  - Der er gang i tilbud på badeværelse i skovhuset. 
- P plads i Bovense droppes da det koste 70.00. 
- Malerarbejde bliver slået sammen og udsat til næste år. 

Der ses efter en anden maler.  

d. Kontakt person  - Medarbejdermøde. Jens har givet referat. 
- Toilet skilt i Aunslev. 
- Vivi orienterede om den nye ferielov. 

e. Medarbejder rep. - Der er aktivitets møde i morgen. Det bliver udsat til 
mandag. 

f. Nyt fra udvalg (aktivitet- 
og visionsudvalg)  

Der var ikke noget. 

g. Andre medlemmer  - Ikke noget  

9. Punkter til næste møde  - Møllers Fond 
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- Graverboligen 
- Valg 

10. Evt.  Kalender 8 stk. Vivi bestiller. 

Valg af sang  

 


