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Dagsorden 	 Beslutning 

Fraværende ved mødet var 	i Jette Bjærge 

Mødets debatpunkt 	 Udgår. Vi så på stole til sognegården i stedet for. Svend 
Søndergård fra Kontormøbler præsenterede fire forskellige 
stole. 

1. Godkendelse af dagsorden 	I Dagsordenen godkendt 

2 Indkommet post 	 Vi kan søge 5%midler til inventar og omforandring at depot, 
menighedsrådets køkken og Anders Tranholm-Bjerg og 
families baggang/vaskerum. Derudover har vi en stor 
kassebeholdning, som resten af udgifterne kan tages at. Der 
er afleveringsforretning på byggeriet af sognehuset d. 25. 
juni inkl, klargøring af gårdsplads. 

3. Punkter fra sidste møde 	øls Kirke - oplagsplads. Ivan Hjul Andersen har sendt en 
kopi af tinglyst 30-årig lejeaftale på den jord, der ligger ved 
Øls Kirke, hvor der er oplagsplads til diverse materialer. Det 
betyder, at vi kan sætte projektet i gang med etablering af ny 
og forbedret oplagsplads. Ivan Andersen sætter projektet i 
gang inden for en ramme af kr. 15.000, og han fører selv 
tilsyn med arbejdet. Ivan Hjul Andersen og Jens Sloth 
Jensen indhenter et tilbud til d. 27.6. 

Tove Møller ©km adresser til fortrolige oplysninger. Tove 
Møller har købt modul til Schouboe, hvor hun får 
dødsanmeldelser digitalt. De håndskrevne protokoller føres 
fortsat. 

Donation - Besøg af klokkekonsulent Per Møller Rasmussen, 
udtalelse fra klokkekonsulenten vedhæftet. Formanden har 
rettet henvendelse til Thubalka ang. projektet. Der vil komme 
en medarbejder derfra, der skal opmåle tårnet, samt tilbud på 
et tårnur. Når der foreligger tilbud, kan vi få en advokat til at 
udforme et gavebrev. 

Flagregulativ. På de store helligdage flages uanset, om der 
er gudstjeneste eller ej. Anders Tranholm-Bjerg præciserer til 
næste møde, hvilke helligdage det drejer sig om. Se 
justitsministeriets cirkulære. Tove Møller finder ud af, hvor 
mange timer der beregnes til flagning. Rita Hansen foreslår, 
at den samme graver kan hejse flaget flere steder. 

4. Nyheder fra Den digitale 
Arbejdsplads (DAP) v/Lene 
Tanghus 

5. Orientering fra 
arrangementsud 
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6. Orientering fra bygningsudvalget 

7. Orientering fra kontaktperson 

8. Orientering fra kirkeværger 
herunder udvalget for 
kirkegårdsrenovering 

9. Orientering 
medabejderrepræsentant 

10. økonomi 	 Kasserer Lene Tanghus gennemgår budget 2018. 
Budgettet godkendt CVR.nr . 14326014, budget 201 8.Bidrag 
budget afleveret d. 07-06-2017 14:48 
Budgettet blev godkendt. 
Fremlæggelse af revisionsprotokollat for års rapport 2016. 

11. Handleplansudvalg 
Kend dit sogn 

Børn i sorg 

Synlig kirke i foreningsliv 

Arbejdsgruppe om langsigtet 	Orientering fra møde med Odder Provsti 
planlægning(Lene, Rita, Anders, 	Orgeludvalget ønsker en langsigtet anlægsplan for øls 
Bernt, Elin) 	 Hørby Døstrup Kirker, bl.a. med midler afsat til nyt eller 

renoveret orgel i Døstrup Kirke. 

12. Sognegårdsudvalg 	 På byggemøde d. 7.6. blev det aftalt, at sognehuset bliver 
afleveret fra hovedentreprenør d. 25.6. Så er gårdspladsen 
også renoveret efter diverse udgravninger. Det er dog ikke 
en del af sognehus projektet, men et særskilt arbejde. 
Udvendig maling er endnu uvist, det afhænger af hvornår 
huset er tørt nok, det skal en malekonsulent vurdere. Vi skal 
have købt inventar, d. 8.6. har vi stole på prøve, derudover 
skal vi have købt tavle og projektor, tilbud foreligger fra 
ATEA, dog har vi brug for et tilbud på en smartboard også. 

13. Kirkebladet 	 Anders Tranholm-Bjerg har undersøgt ved trykkeriet om 
prisen ved udgivelse af kirkebladet med 4 ekstra sider, et 12-
siders blad. Ideen er så, at der skulle være plads til 
arrangementer fra de foreninger vi arbejder sammen med. 
Prisen på kirkebladet vil stige med kr. 980, fra 6195 kr. til 
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7125 kr. Anders Tranholm-Bjerg sender invitationer til 
forsamlingshuse, borgerforeninger, landsbyråd, 
idrætsforeningen i Døstrup, humørholdet, FDF og KFUM. 
Lissi Thyrrestrup samler oplysninger om foreninger i Døstrup. 

14. Forplejning d. 27.06 Elin og Rita 

15. Evt. 15. Næste debatpunkt: Anders Tranholm-Bjerg 
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