Referat af Menighedsrådsmøde
Afholdt i Graverhuset, Voergårdsvej 31, torsdag d. 9. maj 2019 kl. 19.00
Afbud: Peter, Lars
Dagsorden:
1. Underskrivning af referat fra sidste møde
Referatet blev underskrevet i forbindelse med sidste møde
2. Personalehåndbog D/B
Udskudt til et senere møde
3. Persondataforordning O/D/B
Kirsten og Bente har været på kursus. Kirsten og Bente udarbejder en
slettepolitik. Sikker formular/konfirmandtilmelding diskuteres på næste fælles
menighedsrådsmøde.
4. Økonomi
Bente gennemgik kvartalsrapporten for 1. kvartal 2019.
a. Regnskab 2018
Bente gennemgik det færdige regnskab afleveret d. 04-04-2019 17:42 og
det blev godkendt med et positiv resultat på kr. 49.138,52. Menighedsrådets
frie midler er kr. 81.071,81.
b. Budget 2020
Ønske om et nyt lydanlæg i kirken.
5. Evaluering af afholdte arrangementer D
Sogneaften d. 28. marts – godt foredrag med lavt fremmøde
Palmesøndag – Godt fremmøde.
Skærtorsdag – Pænt fremmøde. Vi har fundet frem til en god måde afvikle
spisningen på. Vi ønsker os noget mere rytmisk eller jazzet musik.
Langfredag – andagt ved provsten – 6 deltagere. Mange kom og så
påskedugen.
Påskelørdag - kom der også mange og se påskedugen.
Påskedag – Lavt fremmøde, godt musik. Rundvisning – dårligt fremmøde.
6. Kommende arrangementer O/B
a. 2. Pinsedag d. 10.6
Referat er udsendt af planlægningsmødet. Trådene samles til kristi
himmelfartsdag.
b. Workshop om video d. 13.6 kl. 13.00

Kirsten delte en flyer ud.
c. Gospelkoncert d. 20.6 kl. 19.00
7. Siden sidst
Vandhanen i østdelen af kirkegården er i stykker. Og der skal gøres noget
inden frosten kommer. Susanne får mindst 2 tilbud hjem.
a. Medarbejdermøde d. 14.3
Referat er udsendt – Organisten har et ønske om en orgellampe med varme.
b. Aktivitetsudvalgsmøde d. 19.3
Referat er udsendt. Sogneaften med Rikke Nielsen bliver i Flauenskjold
kulturhus d. 22. oktober kl. 19.00. Julemusikaften d. 12. dec. kl. 18.30
c. Planlægning til 2. Pinsedag d.28.3
d. Budgetsamråd d. 28.3
e. Repræsentantskabsmøde d. 2.5.
Temadag i Øster Brønderslev er under planlægning.
f. Formandsmøde d. 2.5
Referat udsendt. Kirketælling, ansvarsforsikringer og ”gratis” begravelse
drøftet.
g. Præstegårdsudvalgsmøde
Bente orienterede.
8. Kort nyt
a. Fra provstiets projektmedarbejder
Vi har fået brev fra projektmedarbejder Ann Bidstrup Lebech – Kathrine
tager et møde med hende.
b. Ansøgning om støtte
Hørbylejren har søgt støtte og vi giver 1000 kr.
c. Studietur 2019
Datoen er fastsat til d. 8. september.
9. Eventuelt
Vi har fået en henvendelse fra det firma, som lavede døren. De er ved at lave
en kundehistorie. De mangler nogle billeder. Susanne sender nogen til dem.
Personalet skal orienteres på næste personalemøde om den nye ferielov.
10. Lukket punkt

Ref. Kathrine Buus

