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Referat til menighedsrådsmøde Nr. Lyngvig den 19-10-2021 kl. 16.30 i Klittens Menighedshus
(Erstattes af møde den 09-11-2021)

1.

Fremmødte:
Birgit Morsing, Lars Lundgaard, Hanne Lauridsen, Jens
Erik Muff, Andreas Spørring samt Dorthe Munkholm.
Afbud: Andreas Sahlholdt og Ingrid Fjord.

2.

Velkomst

V. Lars Lundgaard

3.

Evaluering høstgudstjeneste og
koncert.

Alt i alt en rigtig god dag, hvor der også var godt gang i dagens salg.
Det kommende år vil det være en god ide at være mere på
forkant med planlægning sammen med søndagsskolen.
Koncertaftenen med det Ukrainske folkemusik gruppe den
3. oktober forløb helt fantastisk og underholdningen var i
top.
Efterfølgende kunne de fremmødte nyde det medbragte
traktement til dagens anledning.

4.

Økonomi
- Underskrift Revisionsprotokollat

Kommentar til regnskab vedr. 2020
- Gennemgået og taget til efterretning

-

Spørgeskema kasseeftersyn 27.10.21 ved revisionsfirma PWC

Gennemgået og udarbejdet efter gældende regler.

-

Budget 2022
- Udmelding fra provstiet

Afventer udspil fra revisor med plan over det kommende
estimerede budget for 2022.

5.

Nyt ved kirkegården

6.

Nyt ved sognepræsterne

Budget 2022 samt 3. kvartals Regnskab vil blive gennemgået på det kommende menighedsråds møde onsdag den
10. november kl. 17.00
Der er bestilt istandsættelse af 2 stk. udvendige lys ved
indgangen.

Birgit havde intet nyt at berette.
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7.

Nyt fra formanden

Husudvalget og kontaktpersonerne i de 3 menighedsråd
har indtil videre varetaget den daglige drift af menighedshuset, hvilket har fungeret fint.
Der er indkaldt til proceduremøde tirsdag den 26. oktober
2021, omkring ansættelse af ny organist, da Rie har sidste
arbejdsdag 31.01.2022.

Struktur omkring møder og
indkaldelse

Fremadrettet indkaldes der til menighedsråds møde ca.
1,5 uge før afholdelse.

9.

Eventuelt

Ved årets sidste menighedsrådsmøde den 23. november
2021 afstemmes kommende menighedsråds møder for
2022.
Intet at berette.

10.

Referat er godkendt af:

8.

