Menighedsråd 3210 Vejby Sogn
Dagsorden for MR-møde den 3. april kl. 16.30
Mødedeltagere
Gæster
Fraværende
med afbud
Referent
Mødet slut
•
•
•

Det er min forventning til alle menighedsrådsmedlemmer at man inden mødet har læst
indkommet post på DAP’en.
Ligeledes er det min forventning at man fatter sig i korthed og klart og alene forholder sig
til sagen/punktet og ikke personlige forhold.
Desuden vil jeg opfordre til at vi starter mødet til tiden, således at pc og projektor er logget
på og klar til brug. Fortæring bortset fra drikkelse kan indtages efter mødet eller under en
pause.
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1
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Emne
Dagsorden, godkendelse
Offentlig spørgetid
Post + siden sidst
Orientering og meddelelser
Formand
Næstformand
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4.4
4.5

Kasserer
Kirkeværge
Kontaktperson

4.6
4.7

Præsterne
Medlem

Anlæg i Sognegård har periodisk fejl

Organist
Kirkesanger
Tisvilde-Vejby vejen v. HLA.:
Skt. Hans andagt i Vejby kirke kl. 18.00
16. juli andagt kl. 15.00 i Vejby kirke (JvB). Er der nogen
som vil hjælpe med suppen/Sognegården?
Nattergaletur 29. maj Sognegården kl. 20.00: oplæsning og
gåtur til Ørby for at høre nattergalen

5
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Emner til behandling og
beslutning
”Kirke Administration”

5.2
5.3

Årsregnskab 2018
Suppleringsvalg

Status og daglige rutiner
KAM bemyndiges til at lave personalearkiv
Når vi konstituere os skal der vælges en repræsentant til
KAM
Godkendelse og aflevering
v. CS-L
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Møde i Stiftet den 5. april
Syn af kirke, Sognegård og
præstegård
Folkeuniversitetet

Grundlovsdag
Landsmødet på Nyborg
Strand
Eventuelt
Næste møde(r)

Ulrik ønsker at indlede et samarbejde med
Folkeuniversitetet. Vi taler om foreløbig 2 gange i
efteråret: uge 42 + 46 i 2019. Vi stiller Sognegården til
rådighed og giver en underskudsgaranti på 3000 kr. i alt
Forslag til taler som kan?

Næste ordinære MR-møde 24. april kl. 16.30

Efter det ordinære møde vil der være et møde med et lukket punkt. Menighedsrådsmedlemmerne får
besked.

