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Deltagere: Klik
Klik
Afbud:

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

6. Øvrig orientering

Beslutning
Sang og en lille melding
Hvem sørger for sange, mad og en lille melding til næste
møde? Ina og Erik er behjælpelige igen (Bo siger et par ord)
Godkendt
Underskrevet og godkendt
Der er modtaget nyt tilbud på kirkemuren.
Der er modtaget rapport om huseftersyn på det gule hus
(rapporten kan ses på Intranettet)
Skal vi overveje mulighederne for salg? Ja – Peter kontakter
lejere og ejendomsmægler.
Vedligehodelse af kirkemur, søjler og gavl:
Vi har fået et tilbud mere på præcis det samme arbejde.
Forskellen er meget lille, så vi vælger ”Den lille murer”.
Vi vil her høre lidt fra alle, hvad de har gang i – især ord fra
dem blandt vores ansatte, der er mødt frivilligt op.
Orientering fra Formandsmødet: Lederen af Silkeborgs
kirkegård var meget inspirerende og Peter købte på hans
anbefaling et lille skrift til videre inspiration for vores arbejde
med evt. skovkirkegård.
Ligeledes var der tale om fælles kordegn/kirkebogs-skriver
for de små sogne. Dette vil vi gerne tilslutte os.
Fremlæggelse af ny sæsonplan: Fremlagt - Fremsendes
snarest.
Bjarne: Omkring Coda-afgifter: Vores abonnemet skal
opdateres. Vi beviljer Bjarne til at købe det rigtige
abonnement. Bjarne tjekker detaljerne.
Bjarne havde gjort en rigtig fin statistik over vores
besøgende: stadig stigende – også på helt almindelige
søndage.
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7. Spisning
8. Økonomi

Ikke behandlet

9. Udsatte punkter fra
sidste møde

DAP-adgang: Stiftet har ændret, så Erik er kasserer
Dagsorden til menighedsmøde den 19. juni kl. 17.00 (udkast
til dagsorden på Intranettet)
Opfølgning på visionsdag – udsættes en gang mere til
august-mødet.
Rådet ønsker, at Anne Grethe får fast 24 timer måneddligt
som medhjælper for graveren for at gøre sit til, at
sognegården fungerer. Anne Grethe udarbejder en generel
beskrivelse af hovedarbejdsgangene.
Tilbud findes på Intranettet

10. Sognegården

11. Projekt svinestald
12. Valg til MR 2018

13. Evaluering af
arrangementer
14. Kommende
arrangementer

Fortsætter vi? Alle gav deres gode tilsagn om modigt at
fortsætte.
Suppleanter???????
Gøde jorden for nye medlemmer!!!!!!!!!!!!!
Gudstjeneste 2. pinsedag – Udsættes til næste gang.

Sankt Hans 2018 – herligt som vi kender det, men med
mulighed for at blive til hyggelig musik til kl. 22. Endeligt
koordineringsmøde hos Brian onsdag den 20 juni kl. 19.00
15. Hjemmeside
Ikke behandlet
16. Facebook
Ikke behandlet
17. Kirkebil
Ikke behandlet
18. Hjertestarter
Hvem koordinerer med hjertestarteren ved brugsen – Der
kommer en hjertestarter ved privat sponsor ved Brugsen.
19. Valg af suppleant til Peter er næstformand, men der skal vælges en suppleant:
regnskabskontorets Erik modtog opfordringen
bestyrelse
20. Fitness bane
Rådet har med stemmelighed, men med formanden som
udslagsgivende vedtaget, at der ikke kan stå fitness-bane på
kirkens grund. Henriette ønsker at få tilføjet: Der var ikke tid
til at høre hinandens argumenter. Dette udelukker dog ikke
en fremtidig fitnessbane i en kommende kirkeskon.
21. Kommende datoer
NB: Studieturen søndag den 19. august med busafgang lige
efter Gudstjenesten!
22. Punkter til næste
Ingen
møde
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23. Eventuelt
24. Oplæsning af
referat
25. Afslutningssang

Intet
Oplæst løbende

Underskrifter:
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