Lyng Kirke
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Det travle menneske ∫ det rolige rum.

Menighedsrådsmøde tirsdag, den 11. juni 2019 kl. 17.00

Lyng, den 3. juni 2019

Dagsorden rev.1 af 6. juni 2019

Blad nr. 05/2019

Afbud fra Kirsten Vad Knudsen, Henning Bøgh og
suppl. Karsten Sorth
1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2.

Sidste mødereferat – opfølgning

Udsættelse af status på ”Grøn kirke”

3.

Beslutningssag. Medlem af menighedsrådet
har anmodet om udtrædelse af menighedsråddet i henhold til ”Bekendtgørelse af lov om
menighedsråd” jf. lovbekendtgørelse nr. 146
af 24 februar 2012 der følger af § 1 i lov nr.
347 af 3. april 2013 og lov nr. 646 af 12. juni
2013 § 16.

Henning Bøgh, formand og kontaktperson, bevilges udtrædelse af menighedsrådet fra dags dato.



4.

Bilag 05-2019 - 03 – 01 Anmodning om fritagelse

Beslutningssag. Hvis anmodning om udtrædelse af menighedsrådet imødekommes,
skal der jvnf. §10 stk. 5 i Lov om menig-

Finn Pedersen valgtes som formand uden modkandidater.
Til næstformand valgtes Carsten Jørgensen.

Lyng Kirke

5.
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hedsråd foretages nyvalg af formand. Dertil kommer nyvalg til posten som kontaktperson samt andre enkeltmandsposter
i.h.t. §9 efter behov.

Kontaktperson:

Beslutningssag. Fra præsterens side er der et
ønske om, at pigekoret kan synge ved bryllupper og dåb i sommerperioden.

Det besluttes forsøgsvis at benytte pigekoret til
vielser og dåb i sommerperioden 2019. Økonomien følges tæt.

26/6 kl. 17.00 holdes ekstraordinært menighedsrådsmøde for valg af kontaktperson.

Organisten anmodes om at være med til denne drøftelse.


6.

7.

Bilag 05-2019 - 04 – 01 Korets medvirkende

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

Budgetbidrag for 2020 af 07-06-2019 22:06 er
godkendt.

Bilag 05-2019 - 05 – 01 Budget 2020

Der budgetteres med et underskud, der tages op
med provstiet.

Beslutningssag: Fastlæggelse af dato for det
årlige menighedsmøde.

Søndag d. 22. september 2019. (umiddelbart efter Høstgudstjeneste)



Fastlæggelse af dato



Hvad skal temaet for menighedsmødet
være?



Nedsættelse af udvalg til planlægningen.

Mulige emner: grøn kirke, jubilæum, formandsskifte, menighedsrådsvalg 2020.
Finn Pedersen og Susanne C. Knudstorp indgår i
udvalg.
Menighedsmødet 2020 bliver d. 12/5 2020. Dette
er fastlagt af Kirkeministeriet pga. kommende
menighedsrådsvalg.
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8.

Orienteringssag. Status på donationer til anskaffelse af et dåbstræ til Lyng Kirke.

9.

Udvalg
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Økonomiudvalg

a.

Der er kommet tilkendegivelser fra flere af kirkens leverandører, dog uden konkrete beløb. Udvalget arbejder videre med emnet.

Intet.



b.

Kirkeudvalg


5 % midler til indledende undersøgelse af
solens varmepåvirkning på orglets piber.
Bilag 05-2019 - 08 –
08b Tilsagn.

Tilsagn fra provstiet om økonomisk støtte.

c.

Aktivitetsudvalg

Intet

d.

Udsmykningsudvalg

Intet

e.

Kirkeværge

Torvets højtalere monteres 14/6 2019.

f.

Kontaktperson

Henning Bøgh er fratrådt som kontaktperson, og
Finn Pedersen er konstitueret som kontaktperson indtil ny kontaktperson er valgt.

g.

Kirkernes Hus

Orientering om 10 ås jubilæum.
Møde om budgetbidrag.

Samvirkende Menighedsplejer ved Lyng Kirke

h.

Intet.

10. Kalender


Den kommende periodes aktiviteter i Lyng
Kirke.

d. 13/6 Højskolesyngsammen med spisning.

Lyng Kirke

11. Meddelelser og efterretninger:
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Kurser udbydes af Landsforeningen og der opfordres til stillingtagen for deltagelse i efteråret.
Orientering om Kirke.dk.
D. 28/7 vil Lyng lejren gerne låne kirken til gudstjeneste med egen præst og organist. Lyng Kirke
stiller kirketjener til rådighed.

12. Eventuelt

Mødet
slut kl.

19.51

Underskrevet af menighedsrådet:

