Barrit kirkehus kl. 17.00
Afbud: Peder Langager, Kirsten
Nicolejsen

Dato: 19.9.2019
Referent: Maibritt
Mad- og kaffeansvarlig:
Maibritt

Dagsorden

Beslutning

1.
2.

Godkendelse af dagsorden
Opfølgning på punkter fra sidste
møde.

Blad nr.
Formandens initialer:
FKNT

Godkendt
Der er bestilt skilt ved Skiltmax til området omkring det
uslåede græs.
Kantskærer er demonstreret. Der er søgt penge til indkøb
ved kirkegårdspuljen ved provstiet.

3.

Kirkeliv – Hvor er vi på vej hen?
Gode ideer til at styrke sognets
engagement og deltagelse.

4.

Plan for det Reedtzke kapel –
endelig beslutning

5.

Godkendelse af
revisionsprotokollat +
underskrifter.
Kl.09-gudstjenester – for og
imod. Skal de sættes på pause.
MR´s holdning – endelig
beslutning.
Filmcafe for voksne. (MD,RM)

6.

7.

8.

Årets sidste synsudsatte
opgaver – fordeling til
tovholdere. (FT)

9.

Kommende arrangementer og
opgavefordeling (herun-der
kirkekaffe):
22.9:kirkefrokost,
3.10:Paula Larrain,
24.10: Halfdan-sange,
5.11: Morten Aagaard

10. Orientering fra præst, formand
Barrit Kirkehus dato: 19.09.2019

Ny provstesekretær Helle T Rieder.
Hvordan profilerer vi kirken ?
Vi forsøger ved næste BV nyt at gøre opmærksom på
den smukke salme : Vi finder fred i Kirken.
Flemming er tovholder på salme / citat opslag til BV nyt.
Enighed om at kisterne restaureres, og at rummet gøres
”tilgængeligt” i en eller anden form.
Nationalt museet gør opmærksom på at kisterne er af
stor kulturhistorisk værdi.
Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2018.
Godkendt og underskrevet.
Vi fortsætter med kl 9 gudstjenester som nuværende.
Rikke og Ulrik taler videre om forslag, fremtid og
muligheder.
Der arbejdes for Film cafe mandag den 28.10.19 kl 19 i
Kirkehuset. Første film : Unge Astrid.
Der lægges op til sodavand, popkorn, matadormix og
kaffe.
Kirsten Bjørke undersøger hvilke rettigheder, der er
nødvendig.
Flemming undersøger hvilke rettigheder vi allerede har.
Synsudsatte arbejder gennemgås.
Renovering af kabelkanaler igangsættes
Opmaling af Salmenumre igangsættes.
Udvendig lys ændres, igangsættes.
Tovholder er kirkeværge.
22.9. Høstgudstjeneste med frokost. Irene er tovholder på
indkøb, og tilrettelæggelse sammen med Camilla.
3.10. Paula Larrain. Fælles foredrag.
10.10 Børnegudstjeneste. Camilla står for bespisning og
laver mad.
24.10. Halfdan aften. Kristian er tovholder
5.11. Foredrag med Morten Aagaard : Flemming er
tovholder.
Formand : Fredede sten skal gennemgås og ny
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(budgetsamråd), kasserer
(herunder økonomi),
kirkeværge, kontaktperson og
udvalg (præstegården)

fredningsperiode skal søges hvis fredningen er
udløbet/udløber.
Ved køb af gaver, skal der på faktura både stå hvem
gaven er til og i hvilken anledning.
Flemming undersøger om mulighed for mobilpay til
Kirken.
Kirkeværge : mandag 3.februar 2020. Møde for
organister i kirkehuset. Kirsten Bjørke er tovholder.

Oplæsning og underskrivning af
protokol.
Næste mødedato: torsdag 31. okt.
Underskrifter
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