Side 1

Nørlem Sogn
Menighedsrådet

Nørlem, den 22. marts 2017

Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 22.03.2017 kl. 17 i Nørlem Sognegård.

1.

Meddelelser (Ikke medsendt post er fremlagt til gennemsyn i mødelokalet fra
fredag den 17. - se i øvrigt post på DAP).
-

Formand
Regnskabsinstruks underskrevet
Forretningsorden gennemgået og underskrevet
Regler for tavshedspligt gennemgået
Mobilepay – udsættes til næste møde

-

Sognepræst

Evaluering af sogneindsamling. Folkekirkens nødhjælp 10.000 kr mange indsamlere
Sult karavanen Fint besøg - velopdragne konfirmander
Konfirmandtræf Glade konfirmander så 4 gode film og arbejdede med et par af dem - fin
udendørs aktivitet –
Konfirmandforældremøde – Fint fremmøde
Menighed møder menighed Det blev en fin søndag
Kollektliste
Hvor mange indsamlinger skal vi have - og til hvem – liste udleveret – udsat til næste møde
4/4 2017 provstiets voluntører Christian Brun og Valdemar Vejbæk har anmodet om at få lov at lave
et åbent foredrag for alle interesserede
Konfirmandforældre inviteres - hjemmesiden og avisen orienteres – Kisser Ruth og Else Marie laver
kaffe

- Andre
Intet til ref
2. Menighedsliv i Nørlem Kirke og Sogn.
Påske og konfirmationer med alt hvad dertil hører – indsamling til KFUM/K påskedag
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3. Økonomi. Afslutning af årsregnskab 2016.
Regnskab 2016 godkendt af Nørlem sogns menighedsråd cvr-nr 91228459 afleveret d. 16.3. 2017
Klokken 10.40

4.

Udvalg.
A. Ekskursionsudvalg
Intet til referat
B. Stående udvalg
Referat fra møde dd kommer – indkaldelse til syn d. 24. 4. kl. 16.00 med dagsorden kommer
C. Kontakt / medarbejderudvalg
Kontaktpersonen orienterede om medarbejdersituationen
D. Informationsudvalg
Møde i næste uge 28.3.kl 16.00
E. Gudstjeneste / Aktivitetsudvalg
Referater vedlagt
5. Kommende arrangementer.
Lørdag den 1. april. Livsvandring med konfirmander
Søndag den 9. april. Afslutning for minikonfirmander
Skærtorsdag den 13. april. Fællesspisning i Sognegården
Mandag d 24. april bygningssyn.

6. Opsamling til næste møde.
Intet til referat
7. Eventuelt.
Intet til referat
Referent Bettina Reese Tonnesen

