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Dato:
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REFERAT af MR-møde
14-08-2018
17:30 til 21:00

Blad nr.:
Formand:
Referent:

2018-08
PF
BS

Deltagere: Alle
Klik
Afbud:

Dagsorden
1. Velkomst
2. Opgaver næste
gang
3. Godkendelse af
dagsorden
4. Godkendelse af
referat
5. Orientering fra
kirkeværge

6. Øvrig orientering

7. Spisning
8. Økonomi
9. Ansættelse af
gravermedhjælper
10. Vedligeholdelse af
Det gule hus

Beslutning
Sang og en lille melding
Hvem sørger for sange, mad og en lille melding til næste
møde? Henriette tager tjansen
Godkendt med ændringer: 9. Ansættelse af
gravermedhjælper og 16. Industri-opvasker
Godkendt og underskrevet
Asger kontakter murer omkring de mindre reparationer, der er
nødvendige rundt om i selve kirken. Døren til våbenhus
lakeres. Søjlerne på ny kirkegård med andet murerarbejde er
i gang med efterfølgende kalkning inklusiv kalkning af
svinestald.
Vi vil her høre lidt fra alle, hvad de har gang i – især ord fra
dem blandt vores ansatte, der er mødt frivilligt op. Bjarne
gjorde os opmærksom på syng dansk ugen uge 44 – det ser
ud som om vi er nød til at vente med at planlægge en fejring
heraf hos os til næste sæson.
Peter orienterede om hjertestrter ved Brugsen: Er først på
budgettet til næste år, og skal være placeret ved Brugsen.
Peter kontakter lægen, for at høre om mulighederne for
bidrag til hjertestarteren.
God som sædvanlig
Godkendelse af kvartalsrapport 1. + 2. kvartal 2018 –
Kvartalsrapporten godkendt.
Vi arbejder på at kunne ansætte en gravermedhjælper i
samarbejde med et eller flere andre sogne.
Afrensning af mure, Nye vinduer (3) + garageporten
udbedring og maling – tilbud fra murer 8.500 + tilbud fra
tømrer 20.500 + moms sættes i gang.
Peter aftaler møde med ejendomsmægler for at få prissat
huset.

Side 1 af 3

11. MR-valg 2018

12. Udsatte punkter fra
sidste møde
13. Evaluering af
arrangementer

14. Kommende
arrangementer
15. Sognegården

16. Industri-opvasker
17. Hjemmeside
18. Facebook
19. Kirkebil

20. Kommende datoer

21. Punkter til næste
møde

Blanket til kandidater ligger på intranettet.
Valgudvalg: Erhard, Peter og Bo. Valg 13. november. Senest
tirsdag den18. september skal der være afholdt offentligt
orienterings- og opstillingsmøde. Vi holder orienterings- og
opstillingsmøde onsdag den 12. sept. Kl. 19.00. Erhard
indkalder til et ad hoc-møde – PR forberedelse.
Ingen
Gudstjeneste 2. pinsedag (udskudt fra sidste møde). Bortset
fra lyden – og nogles ønsker om en lidt mere alternativ liturgi
– fungerede det fint.
Sankt Hans 2018: Fint med madbilletter – et brag af en fest,
rigtig mange frivillige.
Årets sommeraftengudstjeneste i præstegårdshaven: 34
deltagere til et fint arrangement. Næste år evt. spisning på
sognegårdens terrasse.
Vi vedtog, at afholde to gange kirkefrokoster: 28. oktober
(Henriette er tovholder) og 25. november (Anne-Grete er
tovholder)
For at få arbejdet frem mod en bedre stilling med flere timer til
gravermedhjælper/kirketjenermedhjælper sigter vi mod, at
sognegårdsansvarlige kun skal administrere udlejning af
sognegården. Ind til da har Anne-Grete indvilget i at fortsætte
(frem til valgdag) med at være tovholder for den praktiske
gennemførelse af arrangementer og administrering af
rengøring med op til de timer, som hidtil. Efter
menighedsrådsvalget er Anne-Grete således kun ansvarlig
for at administrere udlejning af sognegården.
I samarbejde med AG køber vi en industriopvasker og får et
tilbud på indstallering. Anslået ca. 35.000,- kr.
PR: Forslag til bannere. Tages op på møde med Bjørn, Peter
og Bo, som kommer med oplæg til næste møde.
Intet
Skal det være hver uge hele året? Det blev besluttet, at
kirkebilen fortsætter som hidtil med den begrænsning, at
Bjørn/Ina ind imellem må sige nej, når der ikke er nogen
chauffør.
Forslag om ny dato til MR-møde: MR-mødet i september
udsættes til 13/9 2018
MR-udflugt 19. august
Udformning af vores kirkegårde
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22. Eventuelt
23. Oplæsning af
referat
24. Afslutningssang

Intet
Oplæst løbende

Underskrifter:
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