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Dagsorden   

  

1. Tilstedeværende 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Budget 2019 gennemgås og afleveres. 

Forventer at budget kommer til gennemsyn 

til alle før mødet. Trine kommer 

4. Opfølgning af vores syn af kirken, samt 

status udvendig kalkning. 

5. Tanker i spil.??!! Torsten 

6. Orientering fra formanden 

7. Orientering fra præsten 

8. Orientering fra aktivitetsudvalg 

9. Kalkning indv. Hvad er næste skridt. 

Eventuel svar fra PU drøftes. 

10. Naturgas kontrakten udløber til september. 

Vi drøfter hvad vores indkøbsstrategi skal 

være. Fast eller variabel pris 

11. Drøftelse af vores indslag til uge 36.  

12. Bordet rundt: Opsamling og orientering fra 

kasserer, kirkeværge, kontaktperson og 

medarbejder rep. 

13. Gravere: Joan og Linda ønsker regulering 

af timer fra marts 2019 – Vi drøfter 

14. Næste mr. 19.6.2018, Fællesmøde med 

Hostrup. Næste møde i Højst 8.8.2018 

15. Godkendelse og underskrivelse af protokol 

13.6.2018  

16. Eventuelt.  

 

 Ulla Møgeleng, Peter Madsen, Ketty Jacobsen, 
Peter Jepsen,  
Medarbejderrep: Linda Lassen 
 
Afbud: Ellen Trip. Præst :Thorsten Bjerg 
Christensen 
2: Godkendt 
3: Trine og Marianne kommer med budget til 
gennemsyn.  
Trine skal have kopi af ansættelseskontrakter. 
Forslag til målsætning: Kirken skal være åben for 
alle og der skal holdes gudstjenester og aktiviteter 
under forskellige former, således at alle finder det 
positivt at komme i kirken. 
Gennemgang af budget. 
Budget 2019 behandlet og godkendt med 
tidsstempel 13.06.2018 kl 19:58. 
Trine betaler alle regninger fremover. 
4: Orienteret om tilbud på rep. af graverhus og tårn. 
5; Udsættes 
6: DAP har orienteret omkring migranter, orientering 
om det. 
8: Har møde d. 28. juni 
 
9: Har fået lov til at gå videre. Arkitekten udarbejder 
projektbeskrivelse omkring stabilisering af murbuen 
over kirkeskibet. 
 
10: Ny aftale om variabel pris fra september, der 
kan fastlåses senere hvis det er fordelagtigt. 
 
11: Forslag om familiegudstjeneste tirsdag kl. 17:00 
med efterfølgende børnevenlig menu i 
forsamlingshuset. Natkirke udgår i år. 
 
12: Kollekt: Der skrives beløb i kollektbogen og 
underskrives af to personer. Beløbet afleveres til 
Ketty. Kirkeværge: Kirkevandring i Gram. Snak om 
kirkegårdsvedtægter. Peter kontakter provstiet vedr. 
vedtægter. Dåbsklude ligger i kirken.  
 
13: Ellen arbejder videre med sagen. 
 
14: Annoncering, data lov, graversamarbejde. 
Manglende orientering inden deadline til kirkeblad. 
Der skal læses korrektur på kirkebladet. Alle skal 
være mere aktive med hensyn til at få noget med i 
kirkebladet fra Højst. Arrangementer nævnes som 
begge kirker Hostrup/Højst. 
 
15: G 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


