Kvarta lsra ppo rt (poul)

Poul sender

%

bilas

Fremlagt

Merforbrug vand - nok pga
corona.
Vi henstiller

Budget 2023 (Poul)

til personale om at

Skal vedtages på maj mødet

Evt. Lysglobe - kommer på som
Nye ønsker til budgettet:
punkt. Visualisering ønskes.
L Baby salmesang - forslag at vi afsætter penge
til 2 forløb, et forår og et efterår Lene undersøger
med
2 Kirketjenerne ønsker -hovedrengøringsbudgettet genindført _vinduer,

kirketjenere om ideer til evt

iysekroner osv.

3 Grøn omstilling - provstiet afsætter et beløb,
hvor vi kan søge om tilskud
nye tiltag, vi skal også selv bidrage

4 lndretning af Munkesalen

-

til

100.000

så den kan bruges af konfirmander og andre

mindre forsamlinger, hvor det ikke er musik.
l-lvortager vi pengene fra???

placering.

Måske minilæsser - Morten
undersøger. (Evt grøn omstilling)

Ad1 baby salmesang fortsætter
ad2 Poul undersøger om det er
med i drift budget ellers afsaettes
særskilt
Ad 4 Jacob undersøger

muligheder og priser.
Elevator der virker. pris/løsning?
Hvad eør vi?

Midler til Venskabsbesøg
10.000

Fremtidig sikring af kirkegård.
Kkk referat p6 - konsulent træer
og en helhedsplan og

containerplads. Morten
undersøger med stift.
s0.000
Ny Gulwaskene kirken 15.000

lnternationale

Orientering

udvalg (Jacob)

Bemanding af kirke og kloster under EU- folkemødet

Bryllupspynt (.lacob)

Forslag til vedtaBelse:

folkemøde bemander
kirketienere kirkelkloster fra
seperate midler.
EU

Vedtaget med ønsket om fast
pris uanset antal bryllupper.

Kirken pynter med diskret farvede blomster, Brudeparret kan ikke ønske
pyntningen og pyntning kan ikke fravælges Alle brudepar betale et fast beløb for Gældende fra 1.1 2023
pyntningen, beregnes af den nuværende samlede udgift til pyntning ved
Teksten og pris tilpasses med
kirketjenere og sættes ind på
bryllupper delt med antallet.
hjemmeside.
Begrundelse: Når der er flere bryllupper på en dag, og det er der ofte, bruges
der meget tid på at koordinere, da man ikke kan nå at ændre pynten i
mellem bryllupperne.
Juni- og ikke

.iulefrokost {Eva)

Da menighedsrådets julefrokosten for medarbejdere og de frivillige blev aflyst,
flyttede vi den til juni.

Dato forslag fredag d. 3. Juni, eller d. 10.juni
lndbydelse

Menu

Udsættes til beslutning på næste
møde da begge datoer ikke synes
at harmonere med kirkens
kalender.
Evt en søndag med gudstjeneste
og efterfølgende frokost.
Evt sammenkoblet med
sommerfest, der er 4. Sept

Vi har udskudt Mikaels jubilæum pga. covid
Efter aftale med Mikael holder vi en fejring/reception efter tirsdagskoncerten d.

Udsættes til næste møde

Hvordan fejrer vi ham?
Traktement forslag: Champagne og pindemadder
Hvem siger lidt til ham?
Hvem kan komme?

MUS

Smertensmanden mm.

Punkter til næste
møde

Møde 10.5
Grøn omstilling hvad gør vi
allerede og fremover.
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