Referat
menighedsrådsmøde den 6.juni 2019 kl. 19.00 på graverkontoret.
1. Godkendelse af dagsorden

2. Budget 2020 v. Henrik Kristoffersen
Bidrag budget afleveret d. 04-06-2019 13:14
3. Udviklingsplan for Agersted kirkegård. Den 4. juni kommer arkitekt Thea Tanggård,
Aalborg og besøger kirkegården, vi hører om hun har gode forslag til udvikling af
kirkegården.
Kirkegårdsudvalget, præsten har besigtiget kirkegården sammen med Thea Tanggård.
Provstiet forlanger en udviklingsplan for kirkegården senest 2024. Provstiet har givet tilsagn
om at dække 50 % af arkitektudgifterne i forbindelse med projektet. Menighedsrådet finder
det nødvendigt at ansøge provstiet om det fulde arkitekthonorar. Der skal indhentes et
tilbud fra arkitekten, hvorefter provstiet forelægges det fulde beløb.

4. Genoptælling af timer/aktiviteter til kirkesanger. Herunder også vurdering af aktiviteter til
organist.
Vi vil gerne hæve vores kirkesangers timetal, så vi kan anvende hende til flere musikalske
aktiviteter i kirken. Desuden undersøges mulighederne for at lave sangeftermiddage på
Rosendalcentret i samarbejde med Centerrådet, hvor organisten medvirker.

5. Ønsker til kirke og kirkegård (fra personalemøde)
Legestueting, varmeplade til organist ved orglet. Højtaler i våbenhus, håndstøvsuger og
gødningsspreder til kirkegården.
Kirkeværgen undersøger priser på en ny gødningsspreder i samarbejde med graver.
Shalika præciserer hvad hendes behov er for varme ved orgelet, og sammen med Kamma
fremskaffes der priser. Shalika kan købe ting til legestue for 500 kr. Der kan anskaffes en
håndstøvsuger til max 1000 kr.

6. Gudstjenestetider.
Menighedsrådet er positiv over for at flytte gudstjenestetiderne til kl 9.00 og 10.15. Emnet
behandles på fællesmøde med Voer.
7. Børnekor. Skal vi prøve at oprette et børnekor igen?
Vi forsøger at oprette børnekor fra det nye skoleår.
8. Orientering v. udvalg
Kontaktperson v. karin
Medarbejderrepræsentanten skal fremover afspadsere medgået tid, som bruges til
menighedsrådsmøde.
Aktivitetsudvalg v. Kamma

20. juni koncert i Voer kirke med Hjallerup Gospel kor
3. august koncert i Voer kirke som del af Vendsyssel Festival
Kirke og kirkegårdsværge v. Jens Jakob
Der er indhentet tilbud på fugning af kirken og gavlgesimser. Der søges om midler ved
provstiet.
Præstegårdsudvalg v. Birgitte
Præstegårdsudvalget har holdt møde. Rododendronbedet i forhaven gås efter med
nyplantning og fjernelse af udgåede buske. Græskanterne er beskåret. Der skal plantes
nye træer og buske i den private have for at skabe læ. Det undersøges, hvad en
robotplæneklipper koster incl. montering. Skorstenen skal repareres. Kørerampen skal
repareres. Alle indvendige døre skal males. Hvid bort på murværket skal males.
Røgalarmerne gås efter.
Kirke - og kirkegårdsudvalg v Kamma
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orientering v. Kathrine
Siden sidst v. Kamma
Små ”gamle” konti i Dronninglund Sparekasse er flyttet til Nordjyske Bank, hvor kirkens
øvrige konti er placeret.
Beslutningen om at kontakte gravstedsejere og varsle sletning, hvis ikke forfaldent beløb
betales, har resulteret i en sletning og et tilfælde, hvor man ser tiden an. Pasning af
gravstedet fra graverens side er ophørt.

11. Evt.
12

Lukket punkt

