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www.lyngkirke.dk | lyngkirke@lyngkirke.dk

Det travle menneske ∫ det rolige rum.

Menighedsrådsmøde tirsdag, den 08.10.2019 kl. 17.00

Lyng, den 06.10.2019

Dagsorden

Blad nr. 08/2019

Afbud fra Carsten K. Jørgensen og Thomas Tofthøj Rasmussen

1.

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

2.

Sidste mødereferat – opfølgning.

Ingen bemærkninger.

3.

Evaluering/opsamling på menighedsmødet
2019 (22.09.2019).

Notat fra mødet gennemgået.

•

4.

Bilag 08-2019-03-01 Noter fra menighedsmødet.

Orientering. Kirkens 25 års jubilæumsarrangementer
•
•
•

Status
Ansøgning provstiudvalg om støtte.
Bilag 08-2019-04-01
Aktioner

Menighedsrådet udtrykker tilfredshed med fremmødet og forløbet af mødet.

I forbindelse med jubilæet arrangeres en udstilling af fotos fra byggeriet.
Der er knap 100 tilmeldte til arrangementet på
nuværende tidspunkt.
Vi vil annoncere arrangementet på hjemmesiden,
i Superbrugsen og i Elbobladet.
Flyers opsættes i lokale butikker.

Lyng Kirke

5.

Orientering om revisorerklæring for
regnskabsåret 2018.
•

6.
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Bilag 08-2019-05-01

Beslutningssag. Godkendelse af revisionsprotokollat til regnskab 2018.
•

Revisionspåtegning er taget til efterretning.

Bilag 08-2019-06-01

Protokollat er gennemgået og menighedsrådet
glæder sig over en blank påtegning.
Mht. funktionsadskillelsen har menighedsrådet i
lighed med øvrige sogne vurderet at den ekstra
krævede arbejdsindsats ikke står mål med udbyttet. Desuden kontrollerer kassereren løbende
kontoudtog fra banken.

7.

Drøftelse af forbedret anvendelighed af kirketorvet

Anvendelse, ideer, behov og forslag blev drøftet.
Menighedsrådet er positivt og beder kirkeudvalget arbejde videre med opgaven.

8.

Drøftelse af tryghedsramme for børn, der har
mistet en forælder.

Der er tilslutning til at SCK og KJS udarbejder et
udkast til en henvendelse til skolebestyrelsen for
Erritsø Fællesskole.

•
9.

Bilag

Drøftelse af kirkens anvendelse af Facebook

10. Drøftelse af efterskoler med tilknytning til folkekirken.
•

Anvendelsen af Facebook blev drøftet.
Flyer lægges frem til interesserede.

Bilag 08-2019-10-01

11. Drøftelse af eventuel udflugt for menighedsråd og medarbejdere.

Aase Schmidt, Per Søgaard og Peter Østergaard
Christensen arrangerer en udflugt til foråret.

12. Orientering om Fredericia Dagblads artikel om
kirkegårde.

Orientering taget til efterretning.

Bilag 08-2019-13-01
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13. Udvalg
a.

Økonomiudvalg

Intet nyt

b.

Kirkeudvalg

Intet nyt

c.

Aktivitetsudvalg

Kommende arrangementer blev fremlagt. Forslag
på kommende emner forelagt.

d.

Udsmykningsudvalg

Udstilling i kirkens tilstødende lokaler de kommende fire måneder med fotos af kirken fra 1994
og deromkring.

e.

Kirkeværge

Intet nyt

f.

Kontaktperson

Kirke og kulturmedarbejder er tilmeldt det første af de
kurser som er foranlediget af ækvivaleringen.

g.

Kirkernes Hus

Intet nyt

h.

Samvirkende Menighedsplejer ved Lyng Kirke

Intet nyt

14. Kalender
•

Ikke yderligere behov for assistance

Den kommende periodes aktiviteter i Lyng
Kirke.

15. Meddelelser og efterretninger:

Intet nyt

•

16. Eventuelt

Aase Schmidt har reception på sine tre romaner
på Kulturøen i Middelfart den 22. november
2019 fra kl. 16-18. Firmaet "Place to book" blev
præsenteret af Peter Østergaard Christensen
som eventuelt fremtidig booking platform for
særlige arrangementer i kirken.
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Mødet
slut kl.

Underskrevet af menighedsrådet:
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Mødet er slut 18.52

