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Møde nr. 6-2019

i Kirkebakkehuset

Afbud: Lene Vangsøe Chris-

Dokumenter til sager på mødet kan ses
hos formanden efter tlf. henvendelse.

Dagsorden

tensen & Jette Foldø

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden.

Ad 1 Godkendt

2. Godkendelse og underskrift
af referat fra sidste møde.

Ad 2 Godkendt

3. 1-årssyn af granitbelægning
i As.

Ad 3 Entreprenør kontaktes med oplysning om at
belægningens tilstand efter 1. år er tilfredsstillende, og at der
ikke er behov for 1- års syn.

4. Evaluering af arrangementer Ad 4
a) Korets forårskoncert
a) Velbesøgt
b) Sogneudflugt 3-06-18
b) Fin tur.
c) ”Sommerens sange” med
c) God eftermiddag
Trioen 11-06-19

5. Kommende arrangementer
a) Morgensang 19-06 til 14-08
b) Friluftsgudstjeneste den?
c) ”Fortælling om vore kirker” 1509-19

Ad 5
a) God tilslutning
b) Friluftsgudstjeneste i Palsgaard Park 01.09. kl. 10.30.
c) Aftalen på plads. Gudstjeneste Klakring kl. 9, MD sørger
for kontakt og plan
for dagen.

Ad 6
a) Der er gældende fredningsbestemmelser vedr. kirkens
nærmeste omgivelser til at undgå øget højde på boligen i
Korrespondance med stift og
kommune vedr. ombygning til forhold til kirken, og ifølge svar fra kommunen er dette
større højde af ejendom ved
journaliseret i sagen hos Hedensted Kommune.
As Kirke og præstegård.
b) En aften med gennemgang af gudstjeneste i efteråret.
Hvordan planlægger vi
Efterfølgende to arrangementer i det nye år med
arbejdet med kommende
gennemgang af dåb og nadver.
hæfter vedr. liturgi?
c) Olav Gennemgår personalehåndbog og konfererer med
Ajourføring af PersonalehåndJacob Lysemose. Kirkegårdsudvalget og HN retter
bog og kirkegårdsvedtægt.
kirkegårdsvedtægter til og indsender ny version til
Orientering v/ kontaktperson:
Herunder om organist og ferie- godkendelse i provstiet.
d) Der gøres meget for at finde en organist, men lige nu er
afvikling.
der ingen emner.
Orientering om aktuelle
drøftelser v. landsforeningens e) Orientering taget til efterretning.
årsmøde v/ Birgith K.
f) -

6. Meddelelser fra formand og
udvalg.
a)

b)

c)
d)

e)

f)

Medd. / Orientering / andre

7) Eventuelt.

Ad 7

8) (Lukket punkt): Ansættelse af
medarbejder til opgaver i Kirkebakkehuset v/ Kontaktperson.

Ad 8. Godkendt ansættelse af ny medarbejder til
rengøringsopgaver og værtindefunktion pr 24.07.19.
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