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Dato:
Kl.:

REFERAT til MR-møde
13-03-2018
17:30 til 21:00

Deltagere:
Afbud:

Alle i Rådet

Blad nr.:
Formand:
Referent:

2018-03 R
PF
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Klik

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? Asger har meldt sig til 3. april. Bemærk den ændrede
dato
Godkendt
Godkendt
Asger kirkeværge anbefaler, at der bruges frie midler på kirkemuren ved begge kirkegårde samt evt. på landskabsarkitekt til vurdering af fremtidsmuligheder for de to kirkegårde +
rapning/ordning af nordgavl på sognegården, konsulentbistand i forbindelse med præstegårdshaven og gårdspladsen,
terrassebed syd for sognegård, det gule udlejningshus skal
måske renses for grønfarvning.
Der er stadig rottestank i præstegårdskøkkenet. Mulighederne for at fjerne lugten: Større udluftningskanaler, råd hos
kommunens rottebekæmpning?
Formanden orienterede om dåbsfadet, som er lige på trapperne. Samme sølvsmeden udarbejder forslag til kors til alteret. Det blev under pkt. 12 Økonomi besluttet, at renovering af
dåbsfadet så det passer til den nye dåbskande samlet søges
dækket af fondet til kirkeudsmykning. Resten af denne fond
søger vi om må gå som tilskud til køb af kors til alteret.
MobilePay er i funktion med skilte i kirken.
Bjarne organist orienterede om sit arbejde med musikken til
2. pinsedag i Boesdal. Flygelet i sognegården stemmes i næste uge.
Erhard: Der er bestilt en ny printer til attester.
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Bo: Erhard og Bo har holdt møde med Bjarne og Torleif omkring udviklingen af det musikalske og forberedelse af den
nye sæsonplan.
Henriette: Der blev samlet 2.330,50 kroner ind i vores sogn til
sogneindsamlingen den 11. marts.
7. Spisning
8. Økonomi

Regnskabet er godkendt og afleveret den 13. marts 2018 kl.
20.43.

9. Lukket punkt
10. Dåbsfolder
11. Mindeplade

12. Evaluering af arrangementer
13. Kommende arrangementer

Skal der trykkes en dåbsfolder. Ja tak siger menighedsrådet
til tryk af dåbsfolder i ca. 500 eksemplarer.
Tilbud på mindeplade: Se bilag. Endelig beslutning på næste
møde (Tilbud fra Rådvad fremkommet: 9.200 med moms
messing) Behandles næste gang.
Vi fortsætter med at have sogneindsamlingsgudstjenesten kl.
9.00.
30. marts til kirkefrokosten efter kirkevandringen køber Henriette og Erik ind.
Vagt til poserne, når der er konfirmationsgudstjenester den 8.
april: Erik og AG – 9.15.
Vi holder storebededagsaftensgudstjeneste torsdag den 26.
april kl. 19.00 i stedet for fredag. AG ser på ekstra bord, som
kan stå sammenklappet i sakristiet og sættes frem under korbuen, når vi har ”efter-begivenhed” i kirken.
Sankt Hans 2018: Vi laver en lille arbejdsgruppe: Ina og Henriette, som inviterer Brugsrådet og Borgerforeningen og
Idrætsforeningen for at brede arrangementet ud til en samlet
fest for alle.
Ina og AG foreslår en sognetur med bus fredag den 25. maj
10-17 (Bus 5.000).
Menighedsmøde (se bilag)
Studietur 2018 (Ina og Anne-Grete): sidst i august: 19. august
efter gudstjenesten.
Buskørsel til Boesdal: Vi skaffer en bus 9.30 fra Terslev – retur fra Boesdal 13.30 hjemme ca. 14.30. AG kontakter Chauffør Slot.
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14. Sognegården

15. Hjemmeside
16. Facebook
17. Kirkebil
18. Kommende datoer
19. Status over udsatte
punkter

20. Eventuelt
21. Oplæsning af referat
22. Afslutningssang

Regler for udlejning vedtages endeligt (se bilag). Justeres for
sit sidste punkt (som stryges) samt angående betalingsbetingelser. Og udsendes til endelig godkendelse før den kommer
på Hjemmesiden.
Bjørn tager sig af siden med kirkebilen og Peter tager sig foreløbig af resten.
Godt arbejde, Bjarne!
Vi prøver at fortsætte ordningen til sommerferien.
Næste MR-møde: Flyttes til 3. april, formøde 27. marts 10.00
Ny type alterlys evt. i første omgang til de sorte kandelabere:
Prøvepar til de sorte kandelabre er på vej – AG.
Punkterne her viderebehandles på næste møde.
Kirkegårdsudvikling (og evt. afvikling af ”Ny Kirkegård”)
Anvendelse af frie midler (skal være på plads senest 1. juni
2018)
- Plan for Kirkeskov
- Svinestalden
- Kors på alteret
Mindeplade
Dato for menighedsmøde
Skilt på parkeringspladser
Alarmer i præste- og sognegård
Borgerforeningen har fået midler til etablering af en grøn fitness-bane (kirkeskoven?)
Velkommen lærkelil samt bon mot fra formanden: ”Livet måles ikke i antal åndedræt vi tager, men i antal øjeblikke, der
tager pusten fra os”.

Underskrifter:
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