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Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. august 2019 kl. 18.00 i Center
Salling. (Benyt bagindgang fra Markedsgade)
Indbudt: K M Thorhauge, P C Gade, J A Gjørup, Else Kibsgaard, S O Haug, Betina
Skyldahl, Sune Krog, Birgit Heimann, Christian Kjær Bjerre, Jette Blaaberg Pedersen,
Tina Ravnsbjerg Damholt
Orienteret: Jørgen Lorentzen
Fraværende:

Dagsorden:

Beslutninger:

60/19
Præst/Præstesekretær
- ”Rapporter om gudstjenestens
liturgi, dåb og nadver” – nærmere
materiale kan hentes på
www.folkekirken.dk/aktuelt/liturgi
arbejde

61/19
Harrevig Pastorat
- Konfirmandindskrivningsgudstjeneste 8. september 2019 kl.
15.00 i Roslev Kirke og sognehus

62/19
Økonomi
- Budgetsamtale 22.08.2019 kl.
15.50
- Meddelelse af 12. august 2019 fra
Provstiet om den endelig ligning,
der ikke kan udmeldes p.g.a.
regeringsskiftet.
- Kasserapport juni måned
- Kasserapport juli måned
- Provstiets meddelelse om
tinglysning af dokument til fælles
kapel ved Skive Sygehus
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63/19
Medarbejderrepræsentanten
- Graverne spørger – hvad og hvor
meget skal de vedligeholde udenfor
kirkegårdsdigerne i Nautrup
- Græs og beplantning ligeledes i
Nautrup

64/19
Kirkeværge og Kontaktperson
Nautrup Kirke -Vejrhanen kan
renoveres for 2.000,- kr.

65/19
Samtalekort

66/19
Præstegårdsudvalget
- Durup Præstebolig

67/19
Ændringsforslag til vedtægter for Det
fælles Musikudvalg.
Ændringen sker i §4. Det ønskes, at
udvalget skal bestå af 3 organister og 1
kirkesanger.
Vedtægtsændringen skal iflg Provstiet
behandles på et menighedsrådsmøde og
endelig vedtages på budgetsamrådet den
25.09.2019

68/19
Ansøgning af 11. juni 2019 fra kirkesanger
Jorunn Haug om fortsat deltagelse i
sangundervisning på Skive Musikskole.
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69/19
Forespørgsel til ejer af Center Salling,
Allan Dalgaard om mulig brug af det store
lokale i Centeret til vores arrangementer.
Vi har ikke brug for borde og stole i
Sognehuset, så de kunne jo fint placeres
der og bruges til vores arrangementer.
Allan Dalgaard oplyser, at månedslejen vil
være 1.000 kr.
Det kan jeg som formand ikke alene tage
stilling til, derfor er det med på vores møde
i aften.
70/19
Formanden
- Referat af aktivitetsudvalgsmødet
den 3.07.2019
- Distriktsforeningens tilbud om
kursus i ”Inspiration til
blomsterudsmykning af vore
kirker”
- Udbringning af Kirkebladet
- Udflugt/efterårsfest for
Menighedsråd og ansatte med
ledsager
71/19
Evt.

NÆSTE MØDE 18. SEPTEMBER 2019
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