Lyng Kirke

Højmosevej 3, 7000 Fredericia | 30 63 17 77
www.lyngkirke.dk | lyngkirke@lyngkirke.dk

Det travle menneske ∫ det rolige rum.

Menighedsrådsmøde tirsdag, den 12. juni 2018 kl. 17.00

Lyng, den 02. juni 2018

Dagsorden

Blad nr. 05/2018

Afbud fra Gerda Møller, Inger Lind, Susanne C. Knudstorp, Anne-Marie Blak Steensig og Kirsten Vad Knudsen.
Suppleant: Karsten Sorth.
1.

Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger

2.

Sidste mødereferat – opfølgning

Ingen bemærkninger

3.

Beslutningssag. Udarbejdelse og vedtagelse af ”Budget 2019” for Lyng Sogn

Det godkendte budget er afleveret d. 11-06-2018 Kl.
19:55


4.

Bilag 5-2018 - 03 – 01 Budget 2019

Orientering om seneste nyt i sagen omkring Lokalplan nr. 357 – Erhverv, Lyngsodde ved Ballesvej (DLG-byggeriet)





Møde med naboerne
Brev fra Den Kongelige Bygningsinspektør dateret 16. maj 2018. Kopi af
brevet er vedlagt som bilag
Bilag 5-2018 - 04 – 01 Supplerende
udtalelse i forbindelse med Lokalplan
nr. 357 – Erhverv, Lyngsodde ved Ballesvej

Formanden orienterede om møde med naboerne og
korrespondance med Den Kongelige Bygningsinspektør.

Lyng Kirke
5.

Beslutningssag. Udarbejdelse af indsigelse til Lokalplan nr. 357 – Erhverv,
Lyngsodde ved Ballesvej.


6.

7.

Menighedsrådet tilsluttede sig det udsendte udkast
til indsigelse/kommentar til Lokalplan 337. Der tilføjes en datoangivelse på brevene fra Haderslev Stift.

Bilag 5-2018 - 05 – 01 Udkast til indsigelse

Beslutningsforslag. Forslag om ændret
struktur for ”Familiegudstjenester” for
det kommende år.
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Bilag 5-2018 - 06 – 01 Ændringer i
vores familiegudstjenester for det
kommende år. Forslag udarbejdet af
Susanne Knudstorp og Anne-Marie
Blak Steensig.

Menighedsrådet er positivt indstillet overfor nytænkning af arrangementer og ønsker at de, som nævnt i
referatet fra menighedsrådsmødet i marts, udarbejdes i samarbejde med aktivitetsudvalget og personalet. Emnet tages op igen på det kommende møde.

Udvalg
a. Økonomiudvalg

Ingen bemærkninger.



b. Kirkeudvalg

c. Aktivitetsudvalg

Der er indkøbt nyt bryllupstæppe, tæppet er fremstillet til kirken og dette formål.
Muligheden for at montere ”film” på vinduerne i kirken undersøges.
Der er fjernet algevækst på kirken, behandlingen skal
gentages inden kirken males næste gang.
Planlægningen af efterårets og vinterens aktiviteter
er i gang.
Aktivitetsudvalget opfordres til at drøfte muligheden
for at tilhørere til gratis koncerter mv. kan give et frivilligt bidrag til dåbstræet.
Der har været mange positive tilbagemeldinger på
Mozart koncerten.

d. Udsmykningsudvalg

Der arbejdes med udstillinger i 2019.

e. Kirkeværge

Ingen bemærkninger.

f. Kontaktperson

Vores Kirke og kulturmedarbejder er nu tilbage på
fuld tid.



Lyng Kirke

g. Kirkernes Hus

h. Fælleskrematorium

i. Samvirkende Menighedsplejer
ved Lyng Kirke
8.

Kalender
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Der er udarbejdet ferieplan for sommerperioden.
Der er personalemøde i kommende uge.
Der er afholdt budgetmøde i Kirkernes Hus.
Det drøftes om der skal etableres et samarbejde omkring IT i hele provstiet.
Ingen bemærkninger. Finn Pedersen kontakter en af
provstiets bestyrelsesmedlemmer for at få en status
på arbejdet.
Ingen bemærkninger.
Sommerferien nærmer sig hvilket afspejler sig i aktivitetsniveauet.

Den kommende periodes aktiviteter i
Lyng Kirke.

9.

Meddelelser og efterretninger:

Invitation til Landemode i Haderslev stift. Tilmelding
til Kirsten Vad Knudsen senest den 26. august.

10.

Eventuelt

Per Søgaard foreslår at genoverveje kirkekaffe i sommerperioden.

Mødet
slut kl.

Kl. 18.35

Underskrevet af menighedsrådet:

