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DAGSORDEN PUNKT

SAGSINDHOLD

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

2. Meddelelser og Info

Se herunder

3. Budget 2013

Godkendelse af
budgetoplæg
Ansøgning om 1500 kr til
afholdelse af koncerten.
d.21-29. juli afholdes der
Spejdernes Lejr i
Holstebro.
Pris: 1775,00/person
Ønske om økonomisk
tilskud til medlemmerne.

4. Bevilling til
Forårskoncerten
5. Ansøgning fra SpørringTrige spejderne

6. Kvartalsrapport
7. evt.

BESLUTNING

Gennemgået og godkendt.
Godkendt.
Vi bevilliger 3000 kr og
beder dem efterfølgende
om at komme og fortælle
om deres oplevelser.
Gennemgået og godkendt

Advisering om kirkelukning
pr 1/5-2013.

Linda meddeler dette til
kirkekontoret.

30/5-12:
budgetsamrådsmøde i
Vejlby Sognegård

Meddelelser og Info
DAGSORDEN PUNKT
2.1 Siden sidst

INDHOLD
! Liv og Vækst. Se
vedhæftede referat.
! Klovnegudstjeneste
! Højskole
! Forårskoncerten

KOMMENTAR
Klovnegudstjenesten
gik godt, og der var
50 personer med til
fællesspisning.
Forårskoncerten gik
ligeledes rigtigt
godt.
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2.2 Fremtidige aktiviteter

2.3 Div. post

! Byfest
! 1.klasserne i Spørring
kirke
! Int'l Kirkedage d. 8.-10.
juni. Se vedhæftede
program
! Debatmøde d. 10.
september kl. 18.30
! 12/6 pensionist udflugt.
! Musikgudstjeneste
(reformation) med Lone,
Linda og Tod. D 18/11.
Kun en gudstjeneste i de 3
sogne, og kun 2 dåber.

Byfest: Vi laver
lagkager og kaffe til
servering i fælleshuset.
Efterfølgende vil Keld
Henriksen + en person
mere spille til kaffen, +
at Klezmer duo som
spiller i kirken følger
med i fælleshuset og
spiller op til kædedans.
Første klasserne
kommer i kirken enten
d. 6. -14. eller 19 / 6.
De får juice og
flødeboller.

! Nyt fra DSUK

2.4 Gudstjenester i
Spørring

13.5, 3.6. 10/6, 17/6, 29/7,
12/8, 14/8 (time out)

2.5 Ny provst

Esben Thusgård er den nye provst
i Århus Nordre Provsti

2.6 Orientering om nye
kirkegårdstakster

v/Poul Erik

2.7 Kirke renovering

4 AP geoteknik

Poul Erik taler med
Ruth om hvor
mange/hvem som
skal have en
advarsel om
takststigningerne.
Ny kirkegårds
vedtægt fremlægges
på næste møde.
Teknikker ser på
kirken og tager evt
jordprøver. Vi
afventer rapporten.

