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1. Godkendelse af
dagsordenen, v./fmd.

Dagsorden godkendt.

2. Sidste mødes referat,
v./fmd.

Referater fra 14. og 26. maj gennemgået.
Bettine gives adgang til DAP – skal ske inden 26. juni 2020.
Der laves liste over flagning fra august 2020.
Flagstang i Langskov måske flyttes – pkt. på næste møde.

3. Liv og vækst, v./alle.

Koncert med Sønderjysk pigekor og foredrag med Sørine
Gotfredsen betales af Provsti. Kaffebord af de enkelte
menighedsråd.
Der laves fælles opslag for arrangementerne.

4. Orientering v./fmd.
Der indkøbes 2 nye flag til Uldum og Langskov
Evaluering af Provstesyn d.d.
5. Orientering
v./sognepræsten.

Præster samlet i Kirkebakkehuset mht at modtage nye
konfirmander – input fra Susanne Munksgaard.
Møde mellem præster i den gamle Tørring-Uldum Kommune
i næste uge.

6. Evt. nyt fra graveren,
v./Bettine.

De nye gravehjælpere er faldet godt til.

7. Status på projekt indvendig
renovering, Langskov og på
nyt tag, Uldum,
v./kirkeværge Ole
Jacobsen/fmd.

Afventer opdateret projektbeskrivelse fra Linjen på
renovering af Langskov Kirke – pris 1.4 mill.
Pris på udskiftning af tag i Uldum ikke modtaget endnu.

8. Gennemgang af væsentlige Gennemgang ved Niels Højsgaard.
dele af projektbeskrivelsen
på indv. Renov. af Langskov
kirke. v/fmd.
9. Drøftelse af
konfirmandkørsel, v. Else
Mogensen.

Annette prøver at finde ud af, hvor mange konfirmander der
bliver til opstart efter efterårsferien.

10. Evaluering af orienteringsog valgmødet. 9. juni,
herunder udsigt til antal
kandidater og
stedfortrædere til
menighedsrådsvalget,
v./alle.

Mødet diskuteret og vi ser hvad der sker hen over
sommeren.
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Ingen gudstjeneste på plejehjemmet endnu.
Annette taget kontakt til Plejehjemmet.
Lapidarium i Langskov taget op på næste møde.

Uldum, den 16. juni 2020.

underskrifter

