Menighedsrådsmøde i
Graverhuset, onsdag
d. 4. september 2019
kl. 16.00

Til stede er: Claus Nybo,
Gitte Thøgersen, Gitte
Jensen, Kurt Gravesen, Rie
Fink, Torben Pedersen og
Olga Krarup.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
1.Godkendt.
2. Kasserer:
2.
a. Kvartalsregnskab.
a. Gennemgået, og godkendt.
b. Afklaring af evt. for lidt
b. Gennemgået og forstået.
betalt fra Vestervig til
Agger Menighedsråd vedr.
organist. B. lukket møde.
3. Kasserer Agger og Vestervig
menighedsråd,
korrespondance om
samarbejdet.
4. Kirkeværge:
a. Graverhus.
b. Parkeringsplads.

3.
Vi ønsker stadig at samarbejde
med Vestervig, selv om vi ikke er
med i Sognehuset.

5. Knud Ole stopper, så vi skal
finde ny regnskabsfører.

5.Hurup er kommet med et forslag
til at gå sammen om en fælles ny
regnskabsfører. Det afventer vi at
høre videre om.

a. det nye tag er påbegyndt.
Kurt rykker for referat fra
Provstesyn.
b.28. august har der været et
besigtigelsesmøde m. arkitekt og
leverandør. Arbejdet skal laves i
september, frøene sås.

6. Feriepenge, budget for 2020. 6.Orientering ved kontaktperson.
Lukket møde.
Beløbet er på. 59.000,7. Pilgrimsture fremover.
7.-31 deltagere, mange kommer
igen næste år. Det fortsætter
uændret.
8. Kirkekor.
8.Vi vil ikke sætte os i faste
lønudgifter til et kor.
9. Kirketekstiler.
9.Messehaglerne er kommet
tilbage i god behold.
10.
Arrangementer i
Beboerhuset:
10.
a. Aften med Karin og Hans
a. Gitte j og Olga sørger for det,
Rasmussen forventes d. 14.
også annoncering. Dem der vil
nov.
med, hjælper.
b. Samtalecafe??
b. Udsættes til det nye år.
11.
11.
a. Mortensaften.
a. Alt er aftalt for i år.
b. Jubilæumsfest.
b.-Dem der kan, deltager.
c. Kirkekaffe.
c. Rie -Okt. Gitte J. nov. Kurt. Dec.
d. Høstgudstjeneste.
d.Arbejder vi med til næste år.
e. Hvem starter og slutter
e. Rie- Gitte og Kurt.
møder.
f. Personalemøde.
f. 2. okt. 2019.kl. 16.00
g. Ansøgning fra We-shelter g. Vi har bestemt hvad vi gir.
om beløb til opførelse af
shelters for hjemløse.
12.
TIL og FRA PRÆSTEN.
Lukket møde.
13.
Evt:
Intet.
14.
Underskrifter:

