Haurvig Menighedsråd Kirkesyn og menighedsrådsmøde
tirsdag 21. maj 2019
Kirkesyn Haurvig Kirke
Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 16.00
Til stede: Menighedsrådet, Peder Jensen Pedersen (byggesagkyndig), Sonja Pedersen (graver og
kirketjener).
1. Velkomst
Formanden bød velkommen
2. Kirkesyn
Frostskader ved piller ved indgangsparti er et tilbagevendende problem. Det undersøges, om det er
muligt at etablere udluftning for at mindske fugtskader.
Sonja gjorde opmærksom på taks-hækken mod vest, som ikke er nødvendig efter den nye hæk er
kommet op. Sagen tages op i forbindelse med renoveringsprojektet for kirkegården.
Der skal arbejdes med forskønnelse af areal langs den nord-sydgående brede gang. Sonja skaffer et
overslag over etableringsudgifter.
Der er opsat nye (brugte) højtalere, som fungerer godt.
Det er et ønske, at der opsættes projektor i loftet.
Menighedsrådet konstaterede, at alt i kirken og på kirkegården er smukt vedligeholdt og i den
skønneste orden.
3. Eventuel

Menighedsrådsmøde i Haurvig Menighedsråd. Referat.
Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 18.00 på Karen Brands Vej 3, Aargab.
Til stede: alle.
Regnskabsfører Kristen Lauridsen deltog i mødets punkt 1.
1. Budget 2020
Esther B. og Kristen Lauridsen gennemgik forslag til budget. Budgettet blev justeret og
efterfølgende indsendt. Budgettet blev påført tidsstemplet 21.05.2019 kl. 20.34. (CVR. 12892012).

2. Kvartalsrapport, 1. Kvartal
Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.
3. Opfølgning på kirkesyn
Ønsker om projektor samt planer om kirkegårdsfornyelse er taget med i budgettet.
4. Nye låse
Claus sætter etableringen af nye låse i gang.
Der er taget tilbud hjem på tyverialarm, der kan arbejde sammen med låsesystemet. Etablering af
dette er lagt ind i budgettet for 2020.
5. Markering af kirkens 150 års jubilæum
Keld Timmer orienterede om jubilæumsskriftet. Der arbejdes med de sidste detaljer. Mange lokale
firmaer har bidraget som sponsorer.
Der er aftalt et møde med Lyngvig Menighedsråd tirsdag d. 28. maj til planlægning af
jubilæumsfesten den 27. oktober.
6. Kirkehøjskole
Esther B. redegjorde for vinterens program.
Markedsføring sættes på som punkt på næste møde.
7. Godkendelse af gaveregulativ
Esther B laver et udkast til gaveregulativ.
8. Nyt ved sognepræsterne
Præsterne orienterede.
9. Nyt ved formanden
Esther B. orienterede om provstiets overvejelser om etablering af fælles regnskabskontor.
10. Næste møde
Næste møde er 27. august kl. 19.00.
11. Eventuelt
12. Godkendelse og underskrift

