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Ref elin

Dagsorden

Beslutning

! Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Siden sidst.

Lydanlægget er nu installeret
Hæk fornyet ind mod Fuglebakken 1

3. Taget på kirken er utæt

Vi indsender det overslag, som arkitekt Freddy Nielsen har
udarbejde med bemærkning om, at vi undrer os over, at
sydtag og tagrender skal udskiftes

Så hvad gør vi.
Jens fremlagde rapporten og gennemgik den. .Godkendt
uden bemærkninger
4. Regnsabsrapport for perioden
1-1 til30-3 2020.
Kirkekalkning, havetraktor til ca 50.000. Vi må have et kort
møde senest 15.6. Vi fastsætter mødet til 3.6. kl. 13.
5. Drøfte budget for 2021
Udvidelsen er nu sådan set færdig, og der er
afleverinsforretning den 3.6.
6 Status for orgeludvidelsen

7 omforandringer på kirkegården
(peter )

8. organist stillingen

Første del af projektet er nu færdigt. Peter overvejer at lade
kantstenene gå hele vejen ned gennem kirkegården, da det
vil give mere helhed. Derudover ønsker han at nedlægge
stien ud mod kirkevænget og i den forbindelse fjerne den lave
bøgehæk.
Vi synes, det er en god ide. Men før vi går videre, undersøger
vi lige, om vi kan søge midler fra den fælles kirkegårdspulje
Andreas har jo sagt op pr 1,8, og ny stilling er slået op med
ansøgningsfrist pr 1.6.

9. Konfirmation

10 Orienteringsmødet i

Inge og Theodor står for vagten i våbenhuset
Vi holder orienteringsmødet i kirken, da vi ikke ved, om
kulturhuset er åbent.

Herrup sogn
10 b ansøgning om støtte til
Musik produktion
Fra Andreas Nørgård
11 . E. V. T.

12 Kirke og kultur medarbejder
Lukket punkt)
Hilsen Theodor

, den

Vi går ind for at bruge de 4500, som Mosaik skulle have haft
for koncerten til at støtte gruppen, idet vi beder dem til
gengæld holde en lille koncert for os.

underskrifter

