Mødedato:17. november 2016 H. 19.30
Mødested: Arne Blichfeldt, Krogkærsvej 20.

Em menighedsråd
Konstituerende menighedsrådsmøde
Dagsorden:
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Godkendelse af dagsorden
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2. Afgørelse af spørgsmål om kandidaters
valgbarhed, jf. valgloven & 3, og
menighedsrådslovens & 6, stk.2.
&

7

& 8, stk 3.
Valg af næstformand jf. m & 8 stk. 3.
Valg af kirkeværge jf. m. & 9, stk. 1.
Yalgaf kassererjf. m. & 9, stk.2.
Valg af sekretær jf. m. & 9, stk 4.
Valg af kontakpersonjf. m. &9, stk. 5.
10. Valg af bygningskyndie jf. m. & 9, stk. 8.
11. Valg af undersl«iftsberettiget jf. m. & 9, stk. 9

c. Kunstudvalg

d. Studietursudvalg
e. Attestation af bilag

sognegårdsudvalg

til præste og

jf. valgloven &

16. Fastsættelse af evt. honorar for

6, stk.

1

formandjf.

menighedsrådsloven & 8, stk. 5, og kasserer,
kirkeværge og kontaktperson jf.
menighedsrådsloven & 9, stk. 6. (dette punkt kan
vente til det første møde i funktionsperioden, hvis
det ønskes)
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15. Valg af formand for valgbestyrelsen

for
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14. Valg af valgbestyrelse

17. Tid og sted
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12.Yalgaf medlemmer til udvalg
a. Kirke og kirkegårdsudvalg
b. Aktivitets og kirkebladsudvalg
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YaLgaf formandjf. m.

13. Valg af medlemmer
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3. atta/C,æ

3. Underskrivelse af erklæring
(menighedsrådsløftet) j f. menighedsrådsloven
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