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Afbud: Astrid Petersen, Tekla
Kristensen
1. Godkendelse af referat

Godkendt

2.Nyt fra formanden

Formanden informerede om budgetmøde hos Provstiet.
Foreløbig budget for Ugilt er kr. 892.000. 5 årig kirkesyn har
a) Postliste
fundet sted den 13.05.14. Brovst Murerforretning udfører arb) Tilmelding til Distriktsforeningens bejdet med kalking og reparation af vestgavl.
udflugt den 25.06.14. Sidste
Ib står for tilmedling til udflugten. Seneste tilmelding til Ib er
tilmelding 12.06.14
den 10.06.14. Vi deltager med Hjørring Søndre Provsti.

c) Er vores højtaleranlæg i orden?
Kirkegængere på de nederste
rækker har svært ved at høre hvad
der bliver sagt.

Iflg.aftale med Tekla vil hun i første omgang justere lyden
afhængig af præst og antal kirkegængere. Når vores
"lydfirma" næste gang kommer for at kontrollere, vil vi høre
om muligheden for at få ekstra højtalere opsat.

3. Drøftelse af hvordan vi fremover
sikrer en harmonisk kirkegård i takt
med at flere og flere traditionelle
gravsteder bliver nedlagt.

Udvalg nedsat bestående af : Helga, Niels Regnar og Tekla.

4. Ordensregler på kirkegården.
Graver Tekla Kristensen er af den
opfattelse at vi skal afvente hen
over sommeren.
Behøver vi ordensregler opsat på
kirkegården?

Menighedsrådet er af den opfattelse, at der ikke behøver at
blive opsat skilte med ordensregler på kirkegården.

5. Nyt fra kasseren
a)Budget 2015
b)Gennemgang af kvartalsrapport

Budget 2015 udsat til næste møde

6. Nyt fra udvalgene
2.Pinsedag Pilgrimsvandring, hvem
kan hjælpe 09.06.14
Friluftsgudstjeneste den 22.06.14

Drøftet.

7. Køkken i Ugilt Præstegård

Udvalg nedsat bestående af Lene, Ib, Iben og Helga

Gennemgået

Aftale med Sindal Brass Band er på plads. Ugilt
Beboerforening står som normalt for salg af kaffe og brød.
Spejderne fra Lørslev deltager.
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