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Deltagere: Alle pånær:
Afbud:
Henriette Flændsdal,

Dagsorden
Beslutning
1. Mad, sang og et par Hvem sørger for mad og sang til næste møde.
ord til næste møde Herunder, hvad vi skal synge som ”farvel-sang” til sidst og
også lidt tid til en lille melding fra rådet. Ina har venligt budt in
på denne herlige opgave.
2. Spisning
Som var det Peters jul!
3. Godkendelse af
Godkendt
dagsorden
4. Godkendelse af
Godkendt
referat
5. Orientering
Annette Otzen, vores nye regnskabsfører: Anette O.
præsenterede sig selv og sin metier. Dernæst fik vi de
vigtigste ekspeditionssager forelagt. Bl.a.: Hvordan anvender
vi de fri midler? Hvor mange gange ønsker vi oplysninger om
regnskabets gang – ud over kvartalsrapporter: en gang om
måneden: statusrapport samt status på de frie midler.
Formanden sørger som tegningsberettiget for, at vores nye
regnskabsfører får fuldmagt til banken. Peter kontakter
banken omkring oprettelse af mobilepay til kollekter. AG,
Peter og Erik mødes med Annette Otzen torsdag den 4.
kl.11.00 i Sognegården. Peter og Annette mødes torsdag kl.
9.00. Annette Otzen’s kontaktoplysninger: ao@km.dk og tlf.:
51607406.
6. Orientering fra
PF orienterer: Vi har modtaget faktura fra ”Den lille murer”.
kirkeværge
Døren fra sakristiet er malet og sat i med ny lås m.m. Dørene
i sognegården er ordnet. Alarmen er efterset for nylig, men
den kan stadig finde på at slå alarm, mens vi alle er tilstede –
område 1, 2 og 3. Vi beder kirkeværgen/Asger om at der
kommer en anden løsning på, hvordan palen griber i toppen
af kirkens hoveddør. Vi beder ligeså om, at der arbejdes
videre med en kobberplade mod stænk forneden på samme.
7. Økonomi
Intet at bemærke
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8. Udsatte punkter fra
sidste møde

Gavekasse – udsættes til næste møde.

9. Evaluering af
arrangementer

Vi erstatter forårets MMM og brunch-gudstjeneste med Gud,
hvor det swinger – ”udvidet kirkekaffe” – børnearrangementer
– sangcafé (Bo planlægger en mere i maj/juni) samt fortsat
kreativ ”markedsføring” bl.a. også a-stativ med plakat, som
AG spørger, om vi må have stående i Brugsen,
flyers/løbesedler til bil-wiskere / indlæg til salmebøger.
Intet at bemærke
Fælles kalender, intranetsider, Demo? Kursus? – udsættes til
næste møde

10. Sognegården
11. Hjemmeside
12. Facebook
13. Øvrig orientering

14. Frivillige
15. Kommende datoer
16. Punkter til næste
møde

17. Eventuelt
18. Oplæsning af
referat

Vi vil her høre lidt fra alle, hvad de har gang i – især ord fra
dem blandt vores ansatte, der er mødt frivilligt op.
Peter fortalte, at han havde haft kontakt med et bronzestøberi omring en minde-tavle for Anna.
Peter har besøgt Nordrup Kirkeskov sammen med Johannes
Hansen, der er den lokale kirkeværge. Johannes vil gerne
komme til Terslev og fortælle mærmere om kirkeskoven.
Bjarne har fremstillet en fin statistisk opgørelse over optalte
deltagere i gudstjenester m.m., som viser en forøgelse på 40
%
For at ride på denne positive bølge vil vi gerne fortælle om
det på Sjællandske (Bjarne og Peter samarbejder om noget)
og evt. i Stiftsbladet.
Intet at bemærke
Intet at bemærke
Udlejnings- og betalingsbetingelser for Sognegården.
Vi overvejer, om vi skal skifte abonnement, for at få et bedre
og måske billigere alarmsystem.
Gavekasse
Intranet og fæles kalender
Færdiggørelse af frivillig-bruchure
Kirkebilskørsel – forsikring egen – det er et stykke diakonalt
arbejde i begrænset omfang.
Menighedsrådsvalg 2018
Intetat bemærke
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Underskrifter:
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