Nordvestfalster Sogn

Dato: 18.05.2021 kl. 19.00

Blad nr. 08. Møde 8 - 2021-22

Menighedsrådsmøde

Vålse sognehus

Formandens initialer: NL

Menighedsrådsmøde

Referent: ALB

Dagsorden

Beslutning

95. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

96. Fraværende

Eva, Christel, Inge.

Orienteringer:
97. Formand

Indkøb af bil er godkendt.

98. Kasserer

Vi starter op på budget 2023 i morgen. Frede, Niels og
Henriette inviteres med til afpudsning af færdig budget.

99. Personaleudvalg

Personalemøde 31.05.2022 kl. 12:30.

100. Aktivitets- og
Redaktionsudvalg

Næste møde 24. maj, der afholdes Støttekoncert 24. maj og
sogneudflugt d. 11. juni.

111. Kirke- og kirkegårdsudvalg

Kippingemuren afventer mursten, så der startes op om ca.
14 dage. Vedr. varmeanlæg afholdes der møde d. 30/6 kl
8:00 i Stadager. Der er kommet en regning vedr. Nørre
Vedby Kirke, som er noget dyrere en forventet. Taget på
Stadager er blevet målt op så det kan understryes.

112. Præstegårdsudvalg

Intet.

113. Præsterne

Intet.

114. Administrator
Der afholdes personalemøde 31.05.2022 kl. 12:30
115. Medarbejderrepræsentant

Intet.

Drøftelser og beslutninger:
116. Kvartalsrapport. JL

Rettelser til udsendte bilag. Der er har været et overforbrug
på Kirkerbygninger og sognegård pga. af varmeregning. Ca.
80.000 for 1kvt. Der er afsat 110.000 til hele året.
Kvartalsrapporten er godkendt.

117. Ansøgning om nye
højskolesangbøger. DH

Godkendt indkøb af højskolesangbøger kr. 6.625,00

118. Ansøgning om nye bibler til
konfirmandstuen. DH

Godkendt indkøb af bibler til kr. 7.000,00

119. Julekoncert. NL

Godkendt d. 29. november, og det er godkendt at Blowing
Boys deltager til en pris af kr. 6.500,00.

120. Formanden indstiller at der
skal bedes ind- og udgangsbøn
ved alle gudstjenester, samt
anbefaler at det overlades til
organisten at vælge ind- og
udgangsmusik. NL

Menighedsrådet godkender at der bedes ind-og udgangsbøn
ved almindelige gudstjenester.
Ligeledes besluttes det at det er organisten der bestemmer
post- og præludium musikken.

120. Evt.

Kong Olav bliver taget ned i løbet at sommeren.
2. pinsedag er der gudstjeneste i Ønslev.
Mødet d. 14/6 er aflyst. Næste møde bliver torsdag d. 2/6
kl. 19:00.

Næste møde er d. 2. juni kl.19:00. Forslag til dagsorden incl.
Bilag sendes senest 27.maj. Der mødepligt til dette møde.

