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Afbud: Tekla
1. Godkendelse af referat

Godkendt

2. Orientering fra formanden
Postliste
a) Markering af 500 for året
Menighedsrådet er blevet enige om at afvente og se om der
Reformationen. Tiltag i forbindelse eventuelt kan laves noget i det fælles pastorat.
med dette. Se henvendelse fra de 2
provster i Hjørring Sdr. og Ndr.
Provsti. (Den digitale arbejdsplads)
b) Budgetsamrådsmøde den
10.05.16 kl. 19.00. Hvem deltager?
(Den digitale arbejdsplads)

Formand samt intern og ekstern kasserer deltager

c )Afskedsreception for Iben Kjær
Aldal.

Afskedsreception afholdes efter Ibens sidste gudstjeneste i
Ugilt Kirke den 29.05.16 kl. 10.00. Derefter vil der være en
afskedsreception i præstegården for alle. Udvalg nedsat
bestående af Ib, Lene og Astrid. Ib kontakter Carsten
Skovsgaard fra Tårs Menighedsråd.

3. Telefoni og kopiering. Kan der
eventuelt spares penge. Vedrører
præstegården samt kirkegården.
Oplæg v/formanden

Orientering v/Ib. Der arbejdes videre med sagen.

4. Valg til menighedsråd 2017.
Drøftet. Landsforeningen af Menighedsråd udsender diverse
Valgdato 08.11.16. Orienterings- og materiale i forbindelse med valget. Ugilt Menighedsråd
opstillingsmøde den 13.09.16
afholder som anbefalet af kirkeminister Bertel Haarder,
orinterings-opstillingsmøde den 13.09.16
5. Nyt fra kasserer
a) Gennemgang af kvartalsrapport

6. Nyt fra kontaktperson

7. Nyt fra præsterne

8. Nyt fra udvalgene
1: Aktivitetsudvalget
a) Besøgstjenesten ved Tårs-Ugilt
Pastorat
b) Kommende arrangementer

Orientering v/Heidi

Drøftet og gennemgået. Det forventes at julekoncerten
kommer på plads i løbet af kort tid. Iben har lovet at kontakte
KFUM Brass Band med salmer til vores Friluftsgudstjeneste
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den 05.06.16 kl. 16.00. Niels Regnar er behjælpelig med
transport af lydudstyr og højtalere. Kirkens ansatte er
ansvarlig for opsætning m.m. af lydudstyr. Helga er
kontaktperson til spejderne, om de har mulighed for at
komme og bage snobrød som de plejer. Borgerforeningen
sørger for bord og stole samt salg af kaffe og brød.
Iben vil sørge for det nye kirkeblad er klar inden hun
fratræder. Materiale til bladet skal sendes hurtigst muligt Tak
for din store velvillighed Iben.
Præstegårdsudvalget/Kirkegårdsudvalget: Personalet på
kirkegården er i gang med at sløjfe hække og så græs i
henhold til beslutning omkring ændringer på kirkegården.
Der er opsat ny bænk på kirkegården.

9.Ansættelse af ny sognepræst
10 Eventuelt

Drøftet
.
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Ugilt, den 28.04.16

underskrifter

Beslutning

