Vrå Menighedsråd

Dato onsdag den 15/6-16
Kl. 15.30
I Vrå Sognegård

Afbud:
Dagsorden
Pkt.1. Siden sidst, herunder referat fra sidste
møde.
Pkt.2. Orienterings-og efterretningssager
v/formanden.
Pkt.3. Godkendelse af budgetudkast 2017.
Pkt.4. Kirkeværgen: Orientering vedr. klokken.
Pkt.5. - :Stillingtagen til reparation
af tårnuret eller køb af nyt.
Pkt.6. - :Tilbud på aftagelige
rammer med sækkelærred til glamlugerne.
Pkt.7. - : Per Lønborgs vurdering af
Lundensgade 8 med 3 alternative løsninger.
Pkt.8. Orientering fra kirke-og kirkegårdsudvalget. Handleplan for 2016.
Pkt.9. Orientering v/ formanden for præste- og
sognegårdsudvalget.
Pkt.10. Orientering vedr. ændring i Bente
Knudsens ansættelsesbevis/kontaktpersonen.
Pkt.11. Orientering vedr. reducering af timeantal
for kirketjener Ruth Jensen og afløser Svend
Jensen fra 1. juli 2016 vedr. aut. klokkeringning.
Pkt.12. Der foreslås at provstiet indhenter fælles
tilbud på energimærkning af de bygninger, som
bestyres af menighedsrådet.
Pkt.13. Eventuelt.

Blad nr. 40
Formandens Initialer:
E.T.

Beslutning
Ad.1. Intet
Ad.2. God tilslutning til pilgrimsvandring. Ca.
100 deltog.
Ad.3. Budgetudkast 2017 er godkendt.
Driftsligning: 2.795.000,Anlægsligning: 872.400,Ad.4. Klokkekonsulent kommer til nyt møde d.
21. juni kl. 9.30.
Ad.5. Tilbud foreligger på rep. af ur i tårn mod
vest – eller to nye ure. Det blev vedtaget 2 ure
til 31.900,- kr. exl. moms. Når de er installeret
skal timeslagene slå på gamle klokke og slå helog halvtime hele døgnet som tidligere.
Ad.6. Der monteres 8 rammer til 22.675,- kr.
for at undgå fygesne i tårnet.
Ad.7. Projektet overlades til nyt menighedsråd.
Der laves evt. en midlertidig løsning med ekstra
ventilation. S.G. indhenter pris ved tømreren.
Ad.8. Der plantes træer og nedlægges stier,
hvor det kan lade sig gøre. Der laves ikke flere
gravsteder, der indrammes med jern.
Ad.9. Gennemgang af årligt syn af præste- og
sognegård. Der laves 2 nye ”fortov” til
sognegården fra Sdr. Vråvej.
Ad.10. Orientering.
Ad.11. Orientering.
Ad.12. Godkendt.
Ad.13. Orientering om studietur.
24. august menighedsmøde.
Mødet kl. 17.50.
Ejner Toft. Hans M. Christensen. Ruth Jensen.
Kristine Folmer-Marstrand. Katrine West.
Gert Nørgård Frederiksen. Lisbeth M. Gårdbo.
Svend Glinvad. Grete Dybro.

