Menighedsrådsmøde
Afholdt i Graverhuset, Voergårdsvej 31, torsdag d. 15. marts 2018 kl. 19.00

Afbud fra Knud

Dagsorden:
1. Kalkmalerier
- Kirkeministeriets varme, energi og klimakonsulent har anbefalet, at fyret slukkes om
vinteren når kirken ikke er i brug. Vi vil gerne have orgelstemmerens udtalelse i
forhold til indvirkning på orgelet, inden der foretages yderligere.
2. Strejke/lockout
- Alle de ansatte der organiseret, i de fagforeninger der har forhandlingsretten til
deres stillinger vil blive omfattet af en eventuel lockout. Der kommer løbende
information på Den Digitale Arbejdsplads.
3. Dørautomatik
- Dørautomatikken fungerer ikke, Kirsten eller Charlotte henvender sig til provstiet
ang. hjælp. Indtil problemet er afhjulpet er der manuel betjening af døren.
4. Åbne døre ved tragiske hændelser
- Kirken er vejkirke, og er derfor åben for alle, og skulle der ske en tragisk hændelse
vil kirken forblive åben aften og nat.
5. Økonomi
- Bente gennemgik årsregnskabet 2017 og vi besluttede at anvende momsprincip
model B.
6. Evaluering af afholdte arrangementer
-Kyndelmisse var velbesøgt, der var fint varmt i kapellet.
-Sogneaften med Ruth Østergaard var pænt besøgt.

7. Kommende arrangementer
a. Palmesøndag d. 25. marts
- Er arrangeret
b. Skærtorsdag d. 29. marts
- Vi afventer antallet af tilmeldinger, inden beslutning om borddækningen.
Borddækning kl. 10.30. Gudstjeneste kl. 17, herefter er der mad. Peter og Bente
sørger for drikkevarer.
c. Sogneaften d. 10. april
- I tilfælde af lockout aflyses arrangementet. Bente sørger for brød. Vi mødes kl. 18 til
borddækning mm.
d. Kirkesyn
- Tirsdag d. 24. april kl. 16.30
e. Studietur
- Kirsten og Bente meldte sig til studietursudvalget. Studieturen forsøges planlagt til
d. 19/8 2018
f. Menighedsmøde - punktet er udsat til næste møde
g. Valg - punktet er udsat til næste møde
8. Siden sidst
a. Medarbejdermøde
- Katefalken er nedslidt, af sikkerhedsmæssige årsager vil vi søge midler hjem til en
ny. Susanne undersøger tilbud.
b. Fællesmøde
-Kirsten og Susanne har meldt sig til hjemmeside-udvalget.
-Der er ønske om et fælles møde for kontaktpersoner og kirkegårdenes personale.
-Ansøgning til højttaleranlægget til konfirmandstuen kommer med på PU-møde i
april.

c. Kirkegårdsudvalgsmøde
- Kirsten sender referatet rundt
9. Kort nyt
a. Ansøgning om tilskud
• OL i Flauenskjold
- Vi giver 1000 kr til arrangementet
• Kirketelt på Nibefestival
- Vi giver 500 til kirketeltet og lægger orientering om arrangementet på Facebook
• Støtteforening DKM
- Vi giver 500 kr
10. Eventuelt
-Kirsten sender de to næste mødedatoer til provstiet.
11. Lukket punkt

