M.R. Msde 9. november
Tilstedevar:KarenM. Ssrensen,Inga Sorensen,FlemmingMarkussen,Hans Jorgen
Taankvist,Per Bisgaard,LisbethPrimdahlog Knud GeertSsrensen.
Niels PeterSsrensenhavdeforfald.
Pkt. I
Referat fra foregiende msde foreli ikke.
Pkt.2
Dagsordengodkendt.
Pk1.3
omdelt.
a. H&ndvrerkerliste
b. Til msdetmed de tilbudsgivended.17.Novemberdeltagerde i dagsordenen
foresliede.
Pkt.4
P.t. er der kun 6n ansogersom organist,og han har ikke den fornsdne uddannelse.
Lisbet og Per vil, evt. sammenmed Niels Peter,sageat finde en fast aflsser.
Hans Jargenharsnakketmed en fra Farso,som miske vil vrereet emne.

Pkt.5
:8904,cvr.nr:44288028blev godkendt.
Budget20 18,myndighedskode
Pkt.6.
Lisbet orienteredeom de valgtetil provstiudvalget.
Samarbejdsaftalenmed nabograyerneer nu godkendt.
Inga sagdeat arbejdetmed alterdugeni ojeblikket ligger lidt stille, men fortsretter.
Inga kom ogsi med forslag om at belsbenefra indsamlingertil Verdensdotre og
hostoffer fhr en notits i kirkebladet. Enten lsbendeeller en gang om iret.
Per fortalte om mindehojtidelighedenved flyvergravenesom forlsb rigtig godt.
Senerehar veteranerherfra sagttil ham, at til neste 6r vil de gernekomme med en
fanevagtogsi.
det vil nok give en
Der var forslagom evt. at lave ceremonienefter en gudsdeneste,
stsrredeltagelse.
Knud sagdeat den nye port er sat i maskinhuset,og at der er kommet et tilbud pi
kommer og tjekker,justererog smsrerporten.
serviceaftale,si Portspecialisten
Aftalen koster 375 kr. * moms 6rligt.Aftalen blev vedtaget.

VesthimmerlandsVand har bedt om lov til at lave en pumpestationpi vor grund.
Det blev godkendtat den kan laveslige nord for de nye p.pladserved Sognehuset.
Knud aftalern&rmeremed V.H.-vand,og senderaftalentil alle senere.
Pkt. 7.
Biskoppensvision 2, undervisning.
Vi er alleredegodt i gangmed en bsrneklub, babysalmesang,vuggestuesangog
minikonfirmander,og har planerom at meldeos ind i SigurdBarret'sSnabelklub.
Pkt. 8
i Farss 16.nov.
Der blev aftalt samksrseltil inspirationsmodet
Afgang fra konfirmandhusetk1.18.30.Lisbet og Knud ksrer.
en gangi foriret 18.(Nir vi
Knud aftalertidspunktmed Falck for forstehjrelpskursus
er fuldt bemandetigen.)
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