Referat fra Nylars Menighedsråds-møde onsdag d. 6/5 2015
Tilstede : Jens-Georg Hansen, Ellen Andersen, Ingrid Jørgensen, Lonni Grønbech, Kurt Nielsen,
Elisabeth Brandt Hansen og Birgitte Ekstrøm.
Gæster : Svend Grenå
1. Valg af referent :
Birgitte blev valgt
2. Godkendelse af forrige referat.
Godkendt
3. Meddelelser fra formanden.
Flere har efterspurgt et højtaleranlæg til kirken. Ellen undersøger, hvad det koster og hvordan det
fungerer i andre rundkirker.
 En jagtgruppe spørger om de må få jagten i Præsteskoven, vi siger nej.
 Ang. udsmykning mm af gravsteder skal regulativet for kirkegårde følges.
4. Ansøgning.
Projektet: ”Lyt til danske salmer” ansøger om støtte på 1000 kr. til projektet.
Vi bevilger 1000 kr.
5.




Meddelelser fra præsten.
Ingrid deltager i en landsdækkende projektgruppe vedr. Kirker på landet.
Løvfrøen har været på besøg i kirken
vi siger nejtak til en ansøgning om at spille musik i kirken under folkemødet.

Vi ønsker at revurdere indsamlinger i kirken, Birgitte kommer med et oplæg til hvilke
organisationer vi vil støtte. Det er besluttet at vi kun samler ind ved følgende gudstjenester :
- juleaften
- nytårsdag
- påskedag
- høst
-1. søndag i advent
Ved disse gudstjenester er der kirkekaffe. Det skal annonceres i kirkebladet.
 Det er præstens ansvar at sætte konfirmandernes navne i avisen inden konfirmationen
 Meddelelser fra kasseren.
Jens Georg gennemgik regnskabet for 1. kvartalsom blev taget til efterretning.
7. Budget 2016
Budget 2016 blev godkendt med den udmeldte driftramme fra Prostiudvalget på kr.
748.754,anlægsønsker : 45.000 kr. til et højtaleranlæg i kirke.
40.000 kr. til kalkning udvendig af kirken
8. Meddelelser fra kirkeværgen :
Ingen.
9. Meddelelser fra skov-udvalget :
Der bliver samlet frø fra træerne til fremtidige forsøg vedr. beplantninger af træer.

 Der er produceret for ca 30.000 kr. flis fra de fældede træer

Meddelelser fra aktivitets-udvalget :
 udflugt for de ældre i sognet er onsdag d. 17/6 2015. Udflugten går til Hasle, Hotel Herold,
kirken og det gamle rådhus. Turen annonceres i Kirkebladet, tilmelding til Elisabeth senest
d. 10/6. Udvalget mødes hor Birgitte mandag d. 15/6
 Tur med Nylars Borgerforenong torsdag d. 9/7. Turen går til Aboretet.
 Udflugt for menighedsråd og kirkens personale er lørdag d. 29/8. Birgitte og jens Georg
planlægger turen

Meddelelser fra kirkegårds-udvalget :
 Onsdag d. 20/5 mødes vi ved kirken og ser på en kommende placering af et mindested
for de ukendtes gravsted + tur i Præsteskoven + sikkerhedschek af stokværket i kirken i
forbindelse med åbning for turister i juli måned.
Meddelelser fra redaktions-udvalget :
Til næste kirkeblad :
 ældreudflugten, Ellen skriver.
 tur med Borgerforeningen, Ellen skriver.
 turiståbning af stokværk i juli måned, Ellen skriver.
10. Næste møde.
Onsdag d. 12/8 2015 kl. 19.00 hos Elisabeth Brandt Hansen, Sdr. Landevej
11. Evt.
Ulla har 25 års jubilæum lørdag d. 1/8 2015.
Ellen aftaler med Ulla hvordan vi skal fejre dagen.

Referent Birgitte Ekstrøm

