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Dagsorden 	- 	 Beslutning 

Fraværende ved mødet var 	i Lene Tanghus, Henning Naur 

Mødets debatpunkt 	 Bernt Iversen og Jette Bjærge orienterede om folderserien 
Kom godt fra start fra Kolding provsti. Næste oplægsholder: 
Tove Møller 

1. Godkendelse af dagsorden 	I Dagsordenen blev godkendt 

2 Indkommet post 

3. Nyheder fra Den digitale 	Elin Juul Hedegaard orienterede om DAB 
Arbejdsplads (DAF) v/Lene 
Tanghus 

4. Orientering fra 	 Anders Tranholm-Bjerg orienterede. Næste arrangement: 
arrangementsudvalget 	 Pinsevandring d. 5.6. kl. 11.30 fra øls kirke 

5. Orientering fra bygningsudvalget I Kalkningen at kirkerne er igang 

6. Orientering fra kontaktperson 

7. Orientering fra kirkeværger 	Jens Sloth Jensen tager kontakt til landmåleren ang. 
herunder udvalget for 	 afklaring at skel mhp. aflæggelse af oplagsplads v. øls kirke. 
kirkegårdsrenovering 	 Elin Juul Hedegaard tager kontakt til Tinglysningen. 

Lillegården er i gang med at reparere varmestyringen i 
Døstrup kirke. 
Vedr.: Hørby kirkegård: Det er besluttet, at udskiftning af 
forhække med brosten og udskiftning af alle hække med taks 
skal foregå over otte år med en samlet beløbsramme på kr. 
200.000 i 2017 kr. 
Teksten på siden 'Et sidste minde" på pastoratets 
hjemmeside bliver revideret 

8. Orientering 	 Tove Møller ønsker afklaring vedr. flagning på helligdage. 
medabejderrepræsentant 	 Sagen tages op på næste menighedsrådsmøde. 

9. økonomi 	 Formand Elin Juul Hedegaard gennemgik 1. kvt. regnskab 
2017 til godkendelse. Elforbruget er øget i Hørby og øls. 
A Resultat at drift kr. 122.422,71. Kvartalsregnskabet blev 
godkendt. 

10. Handleplansudvalg 
Kend dit sogn 
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Synlig kirke i foreningsliv 

Arbejdsgruppe om langsigtet 
planlægning(Lene, Rita, Anders, 
Bernt, Elin) 

11. Sognegårdsudvalg 

12. Studietur 2017 Studietursudvalget har været samlet og turen i år går til 
Christiansfelt. I får en invitation ca primo august. Husk at 
datoen er d. 26.8.2017 

13. studietur med Turen er onsdag d. 31.5.17. Program er vedhæftet denne 
Distriktsforen ingen for Randers og dagsorden. 
Omegn 

14. Forplejning d. 8.6. Gitte og Lissi 

15. Evt. Tove Møller ønsker opfølgning på uddelegerede opgaver fra 
forrige møde 

2017, den 9.5. 

./
underskrifter  


