Referat af Menighedsrådsmøde
Afholdt i Graverhuset, Voergårdsvej 31, onsdag d. 25. september 2019 kl. 19.00
Afbud: Ingen
Dagsorden:
1. Tilbud på udviklingsplan D/B
Kirsten fremlagde de 2 tilbud vi har fået fra Tajn og Wad. Vi besluttede at få et
tilbud fra Hanne Lynge Jacobsen.
2. Våbenhusdør O/D/B
Arkitekt, låsesmed og elektriker har holdt et møde sammen med Bente. Der
skal sættes en lås på selve døren igen. Det nuværende elektriske låsesystem
virker ikke optimalt. Døren bliver afmonteret og kørt på værksted og så bliver
den sat op igen dagen efter. I samme omgang skal håndtaget svejses fast, så det
ikke kan vrides i stykker.
3. Økonomi
Bente gennemgik den uafhængige revisors revisionspåtegning.
Vi behandlede Revisionsprotokollat om årsregnskab for 2018, som
efterfølgende blev underskrevet.
a. Babysalmesang
Shalika har fået et ønske om babysalmesang, og det har vist sig at der var 8
mor/barn, der var interesserede og Shalika har derfor startet et hold op. Dog
har Mai ikke timer til at være med, derfor besluttede vi hun skal sættes op i
timer fra 1. nov.
4. Kommende arrangementer O/B
a. Høstgudstjeneste d. 29.9
Kirsten sørger for blomster og grøntsager. Alle hjælper til med servering.
b. Fællesmøde d. 10.10
Emner sendes til Kirsten.
c. Sogneaften d. 22.10
Rikke Nielsen – Bente har ansvar for at lyd og billede er i orden.
d. Menighedsmøde 5.11
Kirsten, Bente og Kathrine står for det.
5. Siden sidst
a. Budgetsamråd
Vi fik ikke bevilget penge til lydanlæg, men vi søger anlægsfonden.

Kirsten orienterede om de nye valgregler.
b. Personalemøde
Juletræsfesten i Flauenskjold er ved at være på plads. Klaver flyttes.
c. Aktivitetsudvalgsmøde
Kirsten orienterede.
6. Kort nyt
a. Praktikant på kirkegården
Juditte begynder på mandag.
b. Info-møde om gudstjenesten
Kirsten informerede.
c. Takkebrev
Kirketeltet
7. Eventuelt
Kirsten har lavet en liste over personalets pårørende i tilfælde af pludselig
opstået sygdom eller lignende.
8. Lukket punkt
Ref.: Kathrine Buus

