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

Afbud fra Charlotte

Dagsorden:
1. Dørautomatik
- Vi vil sammen med elektrikeren, snedkeren og arkitekten finde en løsning på
problematikken med låsesystemet på den nye dør.
2. Økonomi
- Bente gennemgik kvartalsrapporten
- Vi besluttede at overføre 10% af kalkningsudgiften fra kirken til velfærdsbygningen.
3. Evaluering af afholdte arrangementer
-Høstgudstjenesten gik godt, kirken var flot pyntet. Så længe der er et børnekor
forventer vi at traditionen med at bære frugt, grønt og blomster ind i kirken består.
-Sogneaften med Flemming Jansen, sparsomt fremmøde men god samtale.
-Koncert med den Unikke Trio, det var en fantastisk aften med stort fremmøde.
-Sogneaften med biskoppen, der var 65 deltagere, det var en rigtig god aften.
-BUSK- gudstjenesten, vi kunne godt ønske flere fremmødte
4. Kommende arrangementer
a. Julemusikaften d. 12.12
- Kl.18.30 Lucia, voksenkoret og trio Mijomas skal optræde. Bente og Peter tager sig
af klargøring af Lucia-kor samt servering af pølsehorn, Susanne sørger for
engangsservice samt kaffe, the og saft, Kirsten varmer æbleskiver og sørger for
tilbehør dertil, Bente sørger for slikposer.

b. Juletræsfest i hallen 16.12
- Bente og Kirsten varmer gløgg
5. Siden sidst
a. Fra aktivitetsudvalgsmødet
- Sogneaften d. 31/1 og 28/3 2019
b. Fra kirkegårdsudvalgsmøde
- Susanne får en entreprenør til at rydde tre ledige gravsteder for store træer, efter
nytår.
c. Fra formandsmødet
- Kirsten laver udtræk af kirketællingen fra 2017 og 2018 og tager det med til næste
møde i januar.
6. Kort nyt
a. Musikalsk Legestue
- Mai øges en time pr. uge fra 1. januar 2019, for at deltage i musikalsk legestue med
dagplejerne i Flauenskjold.
b. Samtykke til brug af billeder
- Udsættes til næste gang
7. Eventuelt
- 20/11 12.30 kommer indskolingen og ser teater i kirken.
8. Lukket punkt

