Menighedsrådsmøde
Afholdt i Graverhuset, Voergårdsvej 31, torsdag d. 12. april 2018 kl. 19.00
Dagsorden:
1. Kalkmalerier
-Der er rykket for udtalelse fra orgelstemmeren, i forhold til, om orgelet kan holde
til, at stå uden varme i vinterhalvåret.
-Vi beder om skriftligt svar fra Nørre Halne VVS ang. slukning af oliefyr
2. Dørautomatik
-Døren er et punkt på provstiudvalgsmøde d. 19. april.
3. Ny katafalk, evt. kørespor
-Vi sender en ansøgning til provstiet for en ny katafalk. Køresporet diskuteres til
kirkesynet.
4. Økonomi
-Bente gennemgik regnskabet i hoved-tal. Menighedsrådet godkendte regnskabet.
-Regnskabet for første år i organistsamarbejdet er endt ud i et positivt resultat for os.
-Kirsten laver en tekst til kirkebladet, om der er interesse for at kunne bestille
kirkebilen, til besøg på kirkegården.
5. Evaluering af afholdte arrangementer
-Skærtorsdagsarrangementet gik godt. Vi var udfordret i at få maden sendt rundt,
næste år skal vi være opmærksomme på bedre guidning. Musikken var god.
-Musikgudstjeneste påskedag gik godt. Trompetisten var god.
-Sogneaften: 100 salmer. Bodil og Shalika afholdt en rigtig god aften, desværre var
fremmødet ikke så stort.
6. Kommende arrangementer
a. Formandsmøde d. 19. april

-Kirsten fortæller hvad der skal behandles på formandsmødet.
b. Syng solen ned d. 6. juni
-Vi sørger for arrangementet. Peter sørger for drikkevarer, Susanne sørger for
engangsservice og bord i våbenhuset. Bente sørger for kransekage.
c. Fælles medarbejdermøde m/ kirkegårdspersonale
-Vores gensidige samarbejdsaftale skal tages op til revision.
d. Menighedsmøde
-6. september kl. 18 på kroen. Vi starter med spisning.
e. Valg
-Vi håber på at menighedsmødet kan ende ud i et opstillingsmøde. Valgbestyrelsen er
Maria, Kirsten og Bente
7. Siden sidst
a. Trosbekendelsen
-Udsættes til næste møde
b. Strejke/lockout
-Udsættes til næste møde
c.

Gravermedhjælper genansat

-Cecilie er ansat fra 1/4 til 30/11, der er lavet ansættelsesbevis.
8. Kort nyt
a. Ansøgning om tilskud
• Hørby lejren
-Vi giver også i år 1000 kr.
9. Eventuelt
10. Lukket punkt

