
Dagsorden for Aunslev- Bovense og Hjulby menighedsråd 
Onsdag D. 30/6- 21 kl. 19.00 
 

                               Dagsorden:                             Referat:  
Afbud fra: Susanne,  
  

1. Godkendelse af dagsordenen: Den blev godkendt. 
2. Godkendelse af sidste referat: Den blev gennemgået og det blev godkendt 
3. Budget Det blev gennemgået og godkendt og afleveret d. 

10-06-2021 kl.08:22 
Se vedhæftede. 

4. Forretningsorden: Den blev gennemgået og godkendt som der er. 
5. Projekt Hjulby kirke:  - Vi gennemgik det og snakkede frem og tilbage om 

det. Vi blev enige om at sige god for projektet med 
små justeringer. 
- Der skal undersøges hvad det er der gemmer sig i 
felterne på prædikestolen. 
Evt. en anden farve på stolpen. 
-Vi har drøftet at sætte det gamle orgel til salg. 

6. Månedens aktiviteter: Møde dato næste 
halve år 

d. 29/8  friluftsgudstjeneste Kirsten og John, Poul, 
Tommy, Rikke, Leila, evt. Kaj 
-  24/8-21 kl. 19.00 
22/9-21 kl. 19.00 
13/10-21 kl.19.00 
24/11-21 kl. 19.00 
1/12- 21 kl.18.00 hos Kirsten J. Julefrokost. 
 

  
7.      Rådet rundt:  
a. Formand Der var ikke så meget nyt fra formanden. 

Der arbejdes lidt i det kommende provstiudvalg i 
provstiet. 
 

b. Præst Konfirmation her sidst i August. 
Hun stiller spørgsmålet: Hvordan får man flere til 
at komme til gudstjenesterne? Tænk over det 
sommeren over. 
 

c. Kirkeværge - Bovense Kirke er der lavet prøve kalkning 
der skal stå et år. 

- Der skal ryddes lidt i skoven langs stierne. 
- Graverboligen der er lavet om på projektet 

for at imødekomme muset indsigelser. 
Der skal søge om lån til projektet. 

d. Kontaktperson - Der bliver indkaldt til personale møde efter 
sommerferien. 

e. Medarbejder rep. - Der var ikke noget. 
f. Andre medlemmer - Der var ikke noget. 
g. Nyt fra udvalg - Turen er i fuld gang med tilmeldinger. 

- Hjulby projektet køre stille og roligt. 
8. Punkter til næste møde: - Kvartalsrapport pr. 30/6-21 
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- Louises spørgsmål Hvordan kommer der 
flere i kirke? 

- Jubilæum Anne Marie og Louise 
9. Evt. - Der var ikke noget. 

  
 


