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BESLUTNINGSPROTOKOL
for møde i Reerslev Menighedsråd
torsdag, den 12. marts 2009, kl. 19.00
i konfirmandstuen, Reerslev Præstegård
Fraværende: Helle Salwin
DAGSORDEN

BESLUTNING

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2.

Beretning fra formanden.

Elektriker færdig med renovation af el i forpagterboligen.
Program for provstiets arrangementer i Påsken delt ud.
Brochurer m.v. fra bl.a. Folkekirkens Mission.

3.

Beretning fra næstformanden.

2 kasser bøger modtaget, som forsøges solgt.

4.

Beretning fra kirkeværgen.

5.

Beretning fra kontaktpersonen.

6.

Beretning fra kassereren.

7.

Indlæg med Eva Santi, leder af børnekoret.
kl. 20.00

8.

Udarbejdelse af vedtægter for kirkeværge,
kasserer, sekretær, kontaktperson. Udkast
blev udleveret på seneste møde til
gennemgang og udfyldelse.
(Menighedsrådslovens § 10, stk. 7)

Drøftes på et senere møde.

9.

Aktivitetsudvalg.

Vi indfører ”Aktivitetskalender” hvor alle arrangementer
påføres sammen med ansvarlig for opgaven.

10.

It-skrivebord

Drøftes på et senere møde.

11.

Evt. nyt ang. ansættelse af præst.

Vi hører nærmere fra provstiet.

12.

Hjemmeside.

Opdateres løbende med tekst og billeder.
Kontaktpersoner til Viggo er Kurt og Joan.

13.

Eventuelt.

Studietur 13. juni 2009 med ægtefæller. Dagsorden
kommer fra Buerup Menighedsråd.

14.

Næste mødedato.

Torsdag, den 2. april 2009, kl. 19.00.

Kirkegårdsmuren skal færdiggøres. Erik forsøger at
kontakte mureren.
Nuværende ordning med vinduespudsning fortsætter.
Benytter fast vikar for organist, indtil videre. Har også
fundet en god vikar som afløser for kirkesanger ved
fridage m.v.
Georg indsender regnskabet inden 1. april. Er
konverteret til Brandsoft.
Pt. er der 18 børn i koret i Buerup og 5 børn i koret i
Reerslev. Koret skal omtales i annoncer m.v., så evt.
flere melder sig. Evt. deltagelse af koret ved
høstgudstjeneste.

Emner, der ønskes med på næste dagsorden, skal være formanden i hænde senest 10 dage før næste menighedsrådsmøde, idet
dagsorden vil blive udsendt otte dage forinden mødet.

Reerslev, den 12. marts 2009
Kurt Løjesbjerg, formand

Kim Petersen, suppleant

Helle Rose Northeved, næstformand

Joan Starklint, kasserer, sekretær

Erik Kjærgaard Christensen, kirkeværge

