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Afbud fra: 
Tilstede: 

Marianne 
Ib, Merete, Bente, Jakob, Ronny, Myrna, Inge, Lars, Birgit, 
Henriette 

Referent: 
 

Henriette 

1. 
Godkendelse af dagsorden 

godkendt 

2. Til beslutning 
2a. Personalehåndbog 
2b. Hjemmeside 
2c. 2 kvartalsrapport 

2a. der er ved en fejl ikke blevet skrevet forretningsorden på 
dagsorden, men personalehåndbog, forretningsorden blev 
gennemlæst. Tages på til beslutning på næste møde. 
2b. Hjemmesiden har mange besøg. Vi har enkelte rettelser 
ellers synes vi den er fungerende. Vi har lavet en fast 
økonomisk aftale med Jonas. Som afregnes på timebasis. 
2c. . Gennemgang af kvartalsrapport.- er godkendt 
Drøsselbjerg sogns menighedsråd CVR nr.12095317, Vores 
regnskab ser rigtig fint ud. 
Der mangler en adgang til Leif Juhl, Henriette tjekker op på 
det og sørger for Leif kan udskrive fakturer og at der er 
gravsteds nr. på. 

3. 
Orientering fra kasserer 
 

 

4. 
Orientering fra formanden 
4a: Mails gennemgang 
4b. Altertavle 
4c. Kirkegårdsvedtægter 
4f.  Kirkesiden 

4a. Der er kommet nogle mail ang. tilbud af arrangementer, 
vi tager dem op på møde i efteråret, til planlægning for næste 
års arrangementer. 
4b.Vedr. tilbageflytning af altertavle, der er taget kontakt til 
kirkeministeriet, vi har fået regler og rammer på skrift. Og der 
arbejdes videre på flytning. 
4c. Kirkegårdsvedtægterne er kommet tilbage fra provstiet, 
og er godkendt. 
4f. Kirkesiden: Vi foreslår at lave et redaktions/presse udvalg 
fælles med Kr. Helsinge og Reersø.  

5.  
Orientering fra sognepræst 
 

Forslag om indkøb at de nye salme og nodebøger. Vi støtter 
op om forslag. 
Der er ønsker til forbedring i præstegården – tages op i 
præstegårdsudvalget. 

6.  
Orientering fra kontaktperson 
 

Maria Falk vil gerne komme at spille cello til 
høstgudstjenesten. Vi booker hende. 
Der kommer formentlig en ny måde at pynte gravsteder på, 
vi afventer.  

7. 
Orientering fra medarbejder 
 

intet 

8. 
Orientering fra kirkeværge 
8a. Gelænder 
8b. Murværk 
8c. Maling af vinduer færdig 
8d. Gravsted afklaring 
 
 

8a. Gelænder- smeden er i gang med gelænder, det er ved 
at blive malet. 
8b. Vi har opdaget at der er en revne i kirke væggen, vi har 
haft kontrol på og der holdes øje med den. 
8c. Maling er vinduer er færdig – det er rigtige fint 
8d. Der er lavet en aftale med pårørende med en varig plan, 
for et misligholdt gravsted.  
8e. Der er lagt nyt asfalt på, men der er kommet en skarp 
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kant, kommunen sørger for at den bliver ordnet. 
8f. Kirke muren er blevet kalket på begge sider 
 

9. Kommende og afholdte  
    arrangementer  
9a. Planlægning af opgaver til 
kommende arrangementer 
9b. Sogneudflugt 
9c. Evaluering af menighed møder 
menighed, kirken i sommerlandet 
og åben kirke  
 
 

9a.Vi holder planlægningsmøde omkring høstgudstjeneste 
onsdag d.16. sept. Kl. 19.30 i Sognehuset.  
9b. Sogneudflugt. Der er stadig åbent for tilmelding. Indtil nu 
er vi 45 deltager. 
9c. 
Åbent kirke- vi har haft besøg til de fleste onsdage. 
Vi forsætter de næste 2 onsdage og med mulighed for at 
komme ned og se kirken ved henvendelse til kirkeværge. 
Foredrag med Kåre Johannesen: En god historie 
Koncert med Gipsy Vendetta: De spillede rigtig godt, dygtige 
musiker. 
Koncert med Det hvide kor: Dejlig aften med hyggeligt kor. 
 

10. 
Punkter til næste møde 
 

Dato 13 sept kl. 19 Forretningsorden. 
Arrangementer i efterår 2017 og 2018.  

11. 
Evt. 
 

 

12. 
 

 

 
 

 
Mødet slut kl.:   21.30 

 
 
 
 
 
 
 
     , den        
 
 
 
Henriette Hald                                     Jakob Johansen   
 
 
 
Inge Olsen                                                           Bente Grunth 
 
 
 
Ib Hansen                                                          Merete Raben 
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