Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 5. november 2019
Til stede: Helle Petersen, Kamilla Holmgren, Allan Nielsen, Peter Bang Hansen, kirkeværge Jesper Schmidt,
regnskabsfører Merete Lorentzen, Kasper Høyer. Afbud: Martin Hjøllund

1. Orientering v. Formand
Peter og rådet blev præsenteret for hinanden. Velkommen til!
Op til menighedsrådsvalget 2020. Hvert sogn skal lave et orienteringsmøde den 12.maj. Den 15. september
skal der være valgforsamling.
Kasper bestiller kalendere til alle!
Vi skal have provstesyn næste år. Helle ser, om hun kan finde en dato med provsten.

2. ”Snak om tro” – oplæg v. Kasper
3. Regnskab, herunder Endeligt Budget 2020
Kvartalsrapport 3.kvt. 2019 blev drøftet og godkendt.
Revisionsprotokollatet for regnskab 2018 er kommet uden anmærkninger. Det tages til efterretning og
godkendes.
Endeligt budget for 2020 blev godkendt og indleveret med stemplet: “Landet-Ryde sognes menighedsråd, CVR
nr. 18279312, budget 2020, endeligt budget afleveret d. 05-11-2019 kl. 20.00”.

4. Varmeprojekt Ryde, godkendelse til Provsti
Vi har godkendt projektet fra Jesper Arp Nielsen og sender det videre til provstiet til videre behandling.

5. Status på optælling af løse gravsten Landet og Ryde
Provstiet har bedt menighedsrådene om at få lavet en opgørelse af de løse sten. Jesper og Hans Aage og
Martin og Yvonne skal få det gjort snarest.

6. Beslutning om reparation af spir Landet Kirke, forår 2020
Reparation af rådne spåner skal foretages. C. Palle bestilles til det.

7. Status på nyt Altersølv Landet Kirke
Merete indhenter et tilbud fra Mie Skytt. Kamilla kontakter T. Fredberg for et tilbud på kalk og disk.

7a. Biskoppens hvidbog
Provstiet har bedt os svare på et par spørgsmål. Helle havde lavet skitse til svar, som vi drøftede og sender til
provsten.

8. Orgel-Jubilæum Landet Kirke i 2020
Vi har fået et tilbud fra en Palle Kure. Vi prøver, om han vil kunne tage vinter- eller efterårsmødet næste år.

9. Evt.
Måske salmesangsaften med nye salmer?
Ny leverandørliste, det er noget Yvonne og Jesper snakker om.
Ny vrider på toilettet.

Ny mødedato: mandag den 20.01 kl. 19

