Referat af menighedsrådsmøde
Afholdt i Graverhuset, Voergårdsvej 31, onsdag d. 23. januar 2019 kl. 19.00
Afbud: Ingen, Lars forlod mødet under punkt 6.
Dagsorden:
1. Samtykke til brug af billeder B
Kirsten delte samtykkeerklæringer ud til underskrivning til dem, der endnu
ikke har fået skrevet under. Erik Villy Rasmussen tog billeder af alle der havde
skrevet under.
2. Udtræk af kirketælling 2017-2018 O/D
Kirsten uddelte udtræk. Vi gennemgik tallene.
3. Gratis begravelse D
Vi gennemgik artikler, som handler om dette. Hvis det skal gennemføres skal
det være selve provstiet, der skal beslutte det. Kirsten orienter Erik om at vi har
talt om det og vi stiller os positive, forudsat at den mistede indtægt kan dækkes
af ligningsmidler.
4. Økonomi
a. Honorar til formand, kasserer, kirkeværge, kontaktperson
Formand: 15.000,Kasserer: 28.000,Kirkeværge: 8.000,Kontaktperson: 8.000,5. Evaluering af afholdte arrangementer D
Julemusikaften: Vi synes det var for lidt langt. Måske æbleskiverne skal flyttes
til 1. søndag i advent. Måske børnekoret ikke skal øve før voksenkoret, så de
ikke bliver for urolige. Måske Mai skal synge solo. Måske vi skal høre et
juleeventyr.
Juletræsfesten: En skam at børnekoret ikke kunne møde op. Strammere
planlægning.
6. Kommende arrangementer O/B
a. Sogneaften d. 31.1
Kirsten og Kamma sørger for annoncering og foromtale. Bente henter
foredragsholderen i Dronninglund. Kirsten kører hende til banegården efter
foredraget. Bente sørger for kage, Susanne laver dekorationer, sætter lærred

op i kirken, og sørger for varme. Bente laver kaffe. Peter og Johannes sætter
borde op.
b. Kyndelmisse d. 5.2
Kirsten laver annonce. Peter sørger for varme i kapellet. Susanne sørger for
borde i kapellet, engangsservice og servietter, LED-lys og kaffe og saft.
Kirsten sørger for pandekager, sukker og marmelade.
7. Siden sidst
a. Fra personalemøde
Der bliver udbudt et førstehjælpskursus af provstiet. Beredskabsplanen
bliver ændret på næste personalemøde.
b. Våbenhusdør
Der har været 2 alarmer. Der sad noget malertape 1. gang. 2. gang stod
døren åben. Maleren kommer igen. Der kommer måske en artikel i
menighedsrådenes blad.
8. Kort nyt
a. Tilgængelighed
Vi har ikke fået nogen tilbagemelding endnu.
b. Nye mødedatoer til fællesmøde d.27.2 og MR-møde d. 2. maj
Fællesmøde d. 6. marts og mr-møde d. 9. maj.
c. Forretningsorden
Denne blev underskrevet.
d. Ansøgning om støtte til pinseprojekt fra DKM
Imødegået med 500,e. Glutenfri alterbrød
Susanne bestiller disse.
9. Eventuelt
Kathrine uddelte invitationer til ”Kirken på landet-workshop”. Kirsten oplyste
om at vi ikke har nogen personalehåndbog.
10. Lukket punkt
Ref.: Kathrine Buus

