Ref. Af Menighedsrådsmøde
Afholdt i Graverhuset, Voergårdsvej 31, onsdag d. 20. november 2019 kl. 19.00
Afbud: Lars, Johannes
Dagsorden
1. Konstituering
Formand: Kirsten
Næstformand: Bente
Kirkeværge: Lars
Kasserer: Bente
Kontaktperson: Kirsten
Sekretær: Kathrine
Bygningssagkyndige: Peter
Underskriftberettigede: Bente og Kirsten
2. Tilbud på udviklingsplan D/B
Kirsten gennemgik de 3 tilbud vi har fået. Vi besluttede at benytte tilbuddet fra
Landskabsarkitekt Hanne Lynge Jacobsen.
3. Lydanlæg til kirken D/B
Kirsten og Bente gennemgik de to tilbud.
Vi besluttede at benytte tilbuddet fra AV Center, pakke 3.
4. Eniro D/B
Vi besluttede at opsige vores abonnement.
5. Økonomi
Bente gennemgik regnskab for de 3 første kvartaler 2019.
Der er indkøbt en arbejdslampe. Der skal et ekstra amartur i stalden.
Bente og Lars undersøger om det er muligt at få kirken oplyst udvendigt inden
nytår.
6. Evaluering af afholdte arrangementer
Høstgudstjeneste: Kirken var flot pyntet som altid. Flot fremmøde af børn. Der
var en passende mængde af sandwich. Selve afviklingen af gudstjenesten gik
rigtig godt trods de mange indslag.
Sogneaften med Rikke Nielsen: Fremmøde over alt forventning. Relevant
foredrag. Lyden fungerede godt.
Menighedsmøde: Maden var god, fremmødet var moderat.
7. Kommende arrangementer
a. Juletræsfest d. 30.11
Kirkens klaver flyttes ind i hallen om fredagen. Der er styr på sangark.

b. Julemusikaften d. 12.12
Æbleskiver i kapellet. Susanne køber saft, kaffekopper, servietter og
pølsebakker. Bente kommer med kaffe og Kirsten med the og æbleskiver.
Bente sørger for at gennemgå lucialysene, så de er i orden.
c. Nytårsgudstjeneste 1.1
Vi serverer kransekage og bobler efter gudstjenesten. Bente og Peter står for
det.
d. Workshop d. 21.1
Kirsten fortalte om kommunikationsgruppens workshop.
8. Siden sidst
a. Repræsentantskabsmøde
Kirsten orienterede
b. Formands- og kasserermøde
Kirsten orienterede
c. Fælles kirkegårdspersonalemøde
Der er udarbejdet fælles APV for de 2 gravere, der afløser hinanden.
9. Kort nyt
a. Vejkirker
Vi besluttede at vi vil fortsætte med at være vejkirke, men ikke cykelvenlig
kirke.
b. Kalender, provstiet
Til orientering
c. Ny dato for fællesmøde
26. marts 2019 kl.19.00 i konfirmandstuen.
10. Eventuelt
Kirsten uddelte Aalborg Stiftsbog
11. Lukket punkt
Ref.: Kathrine Buus

