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Det travle menneske ∫ det rolige rum.

Menighedsrådsmøde tirsdag, den 10. april 2018 kl. 17.00

Lyng, den 10. april 2018

Dagsorden

Blad nr. 03/2018

1.

Godkendelse af dagsorden

Afbud: Gerda Møller, Carsten Jørgensen og Inger
Lind.

2.

Sidste mødereferat – opfølgning

Der har været afholdt møde med deltagelse af Stiftet og Fredericia Kommune om DLG-byggeriet på
Ballesvej. Den Kongelige Bygningsinspektør fremsender kommentar til byggeriet. Der er lokalplan for
området i høring. Den tages op på næste menighedsrådsmøde.

3.

Repræsentant fra BT Gulve præsenterer
nye prøver på tæppe, der kan anvendes i
forbindelse med bryllupper i Lyng Kirke.

Forskellige tæpper blev præsenteret og det besluttes at præsterne og en fra kirkeudvalget træffer endelig beslutning om hvilket tæppe, der skal være
det nye brudetæppe i Lyng Kirke

4.

Malingen af Lyng Kirke og det fælles udbud herpå. Hvordan kunne det gå til, at
Lyng Kirke blev ekskluderet fra det fælles
udbud:

Sagen blev belyst fra alle sider og kirkeværgens arbejde blev anerkendt og rost. Menighedsrådet beklager, at vi ikke kom med i det fælles udbud.




Hvad gik galt?
En detailleret redegørelse fra de involverede om, hvorfor Lyng Kirke røg ud

Kirkeudvalget arbejder videre med planlægning af
maling af kirken.
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af det fælles initiativ angående kirkekalkning.
Hvad kan vi som menighedsråd gøre,
så vi ikke kommer i en lignende situation?

5.

Beslutning om deltagelse i pinsemarkedet
2018 på Erritsø Butikstorv – lørdag den
19. maj.

6.

Beslutningssag: Hvem kan bistå med prak- Afventer
tiske gøremål i forbindelse med fælles
gudstjeneste i Kastellet 2. pinsedag – 21.
maj 2018?

7.

Udvalg
a. Økonomiudvalg


Orientering om foreløbig
driftsramme for 2019

b. Kirkeudvalg


Beslutning om bryllupstæppe

Elisabeth Ravn og Kirsten Vad Knudsen deltager i
pinsemarkedet for Lyng Kirke. Øvrige medlemmer af
menighedsrådet opfordres til at melde sig.

Foreløbig driftsramme for 2019 er meldt ud til 3,0
mio. kr. Der er budgetsamråd tirsdag den 22. maj i
Christianskirken.
Se punkt 3. Der bliver etableret robotplæneklipper i
præstegården.
Kirke og præstegårdssyn torsdag den 24. april om
eftermiddagen.

c. Aktivitetsudvalg

Der arbejdes med musikindslag til højskoledagen i
januar.

d. Udsmykningsudvalg

Intet

e. Kirkeværge

Montering af lys i køkkenet er sket
Orientering om møde vedr. DLG byggeri på Ballesvej. Lokalplanen vedr. området er sendt i høring i
8 uger. Menighedsrådet skal høres pga. indsigtslinje
og kirkebyggelinje. Høringen tages op på næste menighedsrådsmøde.
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Orientering om sognemedhjælperens tilbagevenden
til arbejdet.
Der har været afholdt MUS med de 3 faste funktionærer.
Kirketjeneren og den overenskomstansatte præst
lockoutes i tilfælde af konflikt på arbejdsmarkedet.
Orientering om dette.

8.

g. Kirkernes Hus

Intet

h. Fælleskrematorium

Intet

i. Samvirkende Menighedsplejer
ved Lyng Kirke

Intet

Kalender


Den kommende periodes aktiviteter i
Lyng Kirke.

Pusterum 11. april
Højskolesyngsammen den 19. april
Brunch den 3. juni før kirkevandring til Middelfart
Hvis nogen fra menighedsrådet kan hjælpe ved arrangementerne bedes man henvende sig til sognemedhjælperen.

9.

Meddelelser og efterretninger:

Intet

10.

Eventuelt

De to præster arbejder med ændringer af børnegudstjenesterne ved kirken

Mødet
slut kl.
19.24
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