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Indhold

Forhandling/beslutning

Møde med Inger

Inger præsenterede sine forskellige arbejdsområder, herunder et godt
samspil med de andre sogne.
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Indmeldte punkter til
beslutning
a) Foreløbigt
regnskab 2018
(JL)

b) Støtte til foredrag
(KBM)
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4

c) Fastsættelse af
dato for
sognemøde
(KBM)
Korte orienteringer
a) Udvalg
b) Præst (JCBI)
c) Formand (KBM)
Eventuelt (KBM)

Kommende møder

a) JL gennemgik regnskabet for 2018. Regnskabet viser et
underskud på ca. 72.000 kr. Underskuddet skyldes
hovedsageligt nødvendige investeringer i materiel til
kirkegården. Resultatet overføres til næste år. Beløbet
modregnes i de frie midler. Alle frie midler videreføres.
KK oplyste at der er udført træfældning på kirkegården.
Reparation af diget ifbm dette arbejde beløber sig til 12.600 +
moms. Denne udgift blev godkendt.
Der indhentes tilbud på renovering af hele diget. Hvis dette
besluttes, vil det fremgå af kommende budget.
b) KBM orienterede om en henvendelse om støtte til et foredrag
på Kolding Bibliotek. Menighedsrådet besluttede, at vi ikke
ønsker at støtte dette.
c) Sognemødet holdes 25. august.

a)
b) JCBI gennemgik gennemførte og kommende aktiviteter.
c) KBM orienterede om sidste nyt fra Stiftet og Fredningsnævnet,
omkring godkendelse af det nye sognehus.
KK oplyste at der er udført malerarbejde i præstegården.
KBM oplyste at afstemning om HR medarbejder i provstiet endte med
flertal for en medarbejder.
KBM henstiller til at udvalgene melder rettidigt ind, forud for
menighedsrådsmøderne.
Der blev kort orienteret om menighedsrådsvalg i 2020. Da sognet er
vokset, skal menighedsrådet udvides med 1 medlem.
Onsdag den 3. april 19.00 – 20.30
Tirsdag den 14. maj 19.00 – 20.30 Bemærk ny dato
Onsdag den 19. juni 19.00 – 20.30
Der aftales desuden møder med Eva Marie og Jens Christian i
efteråret.

