Jens Ting Kristensen er færdig for i år med omdannelse af gravsteder med brostensforkant og nye
hække. Der er blevet taget kontakt til en entrepenør mhp. afgivelse af tilbud på genopretning af

gangsti

til kirken.

10. Medarbejderrepræsenta nt.
Døstrup: Kalken er begyndt at falde af kirken. Tove Møller ønsker kapellet sløjfet og inddraget til
redskabsskur. Der er pladsmangel i det nuværende skur. Gravermedhjælper Dorthe Bertram ønskes
sat op i tid fra 50 til 60 evt. 70 timer. Vi tager punktet på til næste møde.
11. Udmelding af ligning er udsat
12. Handleplansudvalg
Sogneudflugt
Der er p.t. 33 tilmeldt. Der er tilmeldingsfrist d. 20.9.
Børn i sorg starter d. 6.11.2019
13. Udvælgelse af samarbejdspa rtnere
14. Valgprocedure - punktet udsættes til næste gang
15. Oprydning igl. konfirmandstue ny dato d. 7.10. kl. 9.00
16. Grøn kirke
Der blev nedsat et grønt udvalg bestående af Tove Møller, Olivia Primdahl, Gitte Bruun. Kommer
med et udspil til mødet ijanuar.
17. Forplejning 3.10. Bernt lversen og Jette Bjærge
L8. Evt.
Besøg af stenhugger Sten Jensen overvejes

tu

til næste møde
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1,.

2.

Dagsordenen blev godkendt
lndkommet post
Der er udsendt et link

til provstiet vedr. kirkegårdstakster. Tove har problemer med at åbne linket

fra Elin.

3.

Siden sidst
Konfirma nd undervisning og minikonfirmand undervisning er begyndt.
Studieturen var vellykket.

Derertre beboere uden forsognene, som ikke harfået kirkebladet. Nita, Dorthe Palm, Elin. Anders
nholm-Bjerg skriver til trykkeren.
Der blev afholdt børnehøstgudstjeneste med 45 deltagere.
Punkter fra sidste møde
Regulativ for gaver udskydes til næste møde. Rita Hansen har lavet et forslag, som udsendes inden

Tra

4.

næste møde.
Running dinner.
Chauffører: Jenny Lyngaa og Lene Tanghus
Borddækning: Jette Bjærge, Elin Juul Hedegaard, Rita Hansen

5.

6.

Madlavning: Gitte Bruun
Værter: Else Lund, Bernt lversen
Opslagstavler ved kirkerne: Der arbejdes på møde med skilteforhandler.
lnventarlister:
Jenny Lyngaa har udarbejdet inventarliste for Hørby kirke
Liste for DØstrup ogØls er næsten færdige
Nyheder fra den digitale arbejdsplads v. Lene Tanghus
Der er udsendt samtalekort sammen med Menighedsrådenes Blads septembernummer. Formålet
er at skabe debat om gudstjenesten. Vi blev enige om at foreslå at tage det med som et debatpunkt
til det næste lange møde d. 26. november kl. L8.30.
Arrangementsudvalg:
Hjælpere

til høstfest

Sætter borde op: Jens, Jenny, Else
Hjælper med afrydning/ opvask: Olivia, Bernt, Else, Jens, Jenny
Anders sætter hjælperne på deltagerlisten.

7.

Bygningsudvalg.
Dræning i Hørby er endnu ikke foretaget. Der har været problemer med klokken i H6rby, som har
slået timeslag hele døgnet. Tubalka er kontaktet.

8.
9.

Orientering fra Kontaktperson
Der er afholdt personalemØde d. 17.9.20L9
Orientering fra kirkeværger og kirkegårdsudvalg
Vi kan ikke åbne linket til gravstedstaksterne. Disse kan derfor ikke behandles på dette møde.
Vi drøftede kirkegårdsudvalgets forslag vedr. bevarelse af gamle gravsteder og gravsten. Vi blev
enige om, at menighedsrådet bør bidrage til vedligeholdelse af gravsteder/gravsten af lokalhistorisk
og anden interesse. Ved udløb af familiegravsteder bliver stenene på gravstedet, hækken fjernes og
der sås græs eller lignende, evt. lægges grus.

