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Kl. 19:00

Formandens initialer:

I mødelokalet ved kirken

Mona Bjerrum Nielsen

Tilstede: Bente, Bettina, Henning, Anja, Kirsten, Maia, Ricard og Mona

Afbud:

Solvej og Bodil. Adrian sygemeldt

Dagsorden

Beslutning

175.Gennemgang af beslutningsprotokol fra 25.04.19. Skal
underskrives: Mona
176. Meddelelser fra:
Kasserer: Bente

Ad. 175 Gennemgået og underskrevet.

Ad. 176 der er problemer med udgiftbilag som er ulæselige. Der
arbejdes videre med at få løst problemet.

Kontaktperson: Maia
Kirkeværge: Richard
Herunder punkter fra Provstesyn d.
15.05.

Repeterer punkterne fra Provstesyn. Der anmodes om at få en kopi
af punkterne hos Eskil.
Der er ved en fejl sendt regning til 3 personer for gravplads 2
gange. Der er nu styr på det.
Der er ved utallige henvendelser vedr. fornyelse eller underskrift
for sløjfning af et pladegravsted, ikke reageret fra
gravstedsansvarlig. Der sendes nu en sidste skriftelig henvendelse,
med en frist på 4 uger til at gravstedet bliver nedlagt.

Graver/ Anja

Tager kontakt til Gerlev-Draaby aktivitetsudv. Med henblik på at
kunne koordinere møder og aktiviteter bedre.

Aktivitetsudvalg / Kirsten
Herunder: Evaluering
samt Åbent Hus d.1.august kl.14.00

Kirkekaffe d. 9.juni tager Henning
Åbent Hus med Mette Mortensen. Da der sikkert kommer mange,
er der besluttet at vi uddeler (gratis) 100 billetter ud i uge 31
mandag – torsdag mellem. 10 - 12

Præsterne

1.10. i Draaby - Marie Brixtoft - foredrag om en opvækst med en
alkoholisk far.
6.11. i Draaby Christian Leth holder foredrag om en håbefuld
fremtid.

Andre
Formand /Mona
Post: Møde i skoletj. 28.05.

Møde i skoletjenesten. 28.05. Mona og Maia deltager. Bettina
melder os til.
Mona referer fra formands-kasserermøde om hvordan budgettet er
skruet sammen.
Personalekonsulenten der er ansat i provstiet til at varetage alle

ansættelser osv. vil gerne mødes med os. Vi finder et tidspunkt.
Invitation fra ecit- services til møde ang. den nye ferielov
Den 11. eller 12 juni
177. Gennemgang og godkendelse af
budgetforslag 2020

Ad. 177
Budget 2020 foreløbig udmelding afleveret 20-05-2019 14:43 blev
behandlet og godkendt.

178 Gennemgang og godkendelse af
kvartalsrapport for 1.kvartal 2019

Ad. 178
Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2019 blev behandlet og godkendt
på mødet.

179 Slotsgudstjenesten den 10.juni

Ad.179
Der er aftalt med Jimmi, at han kører stole fra Draaby til slottet.
Hjælperne skal være ved Draaby kirke 9.45. Der er aftalt at
mandskoret synger. Tilladelser er i orden.

180. Fastsætte MR møde datoer for
næste halvår.

Ad. 180

181. Punkter til næste møde d.
20.06.19

Ad 181

182. Evt.

Ad 182

d. 20.juni, 22. august, 19. september, 31. oktober og 21.november.

