Menighedsrådsmøde
Afholdt i Graverhuset, Voergårdsvej 31, torsdag d. 20. september 2018 kl. 19.00

Afbud fra: Susanne og Charlotte

Dagsorden:
1. Valg 2018
-Der var god tilslutning til menigheds- og orienteringsmødet.
-Kirsten laver plakat til at hænge op ved købmanden.
2. Ny kirkesanger
-Ny kirkesanger er Mai Skytte Simonsen. Der foregår lønforhandling med Dansk
Kirkemusiker Foreningen.
3. Sygt lindetræ
-Vi har fået to tilbud hjem, i forhold til fældning og bortskaffelse af lindetræet og har
valgt tilbudet fra Vendsyssel Topkapning. Susanne tager kontakt til firmaet.
4. Tilgængelighed
-Vi har drøftet tilgængelighed til kirken, samt toilettet. Kirsten konktakter
kirkegårdskonsulenten for handicapadgang via servicevejen bag om kirkegården.
5. Økonomi
-Vi har behandlet Revisionsprotokollatet til årsregnskabet 2017, de særlige forhold er
der rettet op på efterfølgende. Menighedsrådet fastholder momsfradrag på 50 %.
a. Kirkegårdskort, nye moduler
-Susanne og Bente har været på kursus i elektronisk kirkegårdskort, der vil komme et
årligt gebyr på dette, men vi håber at provstiet vil stå for betalingen.
-Vi har besluttet at investere i modulet E-Boks.dk, samt modul til digital
dødsanmeldelse.

6. Evaluering af afholdte arrangementer
-Menighedsmødet: se under punkt 1.
7. Kommende arrangementer
a. Høstgudstjeneste d. 30. 9
-Susanne pynter kirken lige som sidste år.
-Blomster mm. til dekoration afleveres fredag d. 28. senest kl. 15.
-Bente sørger for drikkevarer, Kirsten bestiller sandwich, Susanne sørger for
servietter og engangsservice. Vi sætter borde op både i våbenhuset og i Ingeborg
Skeels kapel. Vi mødes 10.15.
b. Sogneaften d.10.10 og 8.11
-Vi beder Agersted stå for det praktiske ved begge sogneaftner.
c. Koncert d. 24.10
-Susanne pynter kirken.
d. Fællesmøde d. 1.11
-Punkter sendes til Kirsten
8. Siden sidst
a. Fra personalemøde d. 17.8
-Kursusdage: Jane d. 24.-27. september i grundlæggende og udvidet grandækning,
Susanne d. 26.-27. september i udvidet grandækning. Jane deltager i stiftets
kursusdag for nyansat kirkepersonale i oktober.
b. Budgetsamråd d. 30.8
-Vi har fået endeligt budgetudmelding fra provstiet på 1.606.229 kr
9. Kort nyt
a. Dørautomatik
-Der bliver monteret midlertidig dør fredag d. 28. september, Bente kontakter
elektrikeren mht. låseautomatik.

b. Varmestyring/kalkmalerier
-Stiftet vil tage kontakt til klimakonsulenten, og bede ham rette henvendelse til
Nørhalne VVS, ang. varmestyring. Vi har bedt om at få en ny datalogger lagt i kirken.
c. Beredskabsplan
-Vi har besluttet at vi vil have lavet en beredskabsplan, dette gøres på næste
personalemøde.
d. Fra diakonipræsten
-Kirsten sender en mail tilbage til diakonipræsten.
10. Eventuelt
11. Lukket punkt

