Emne:
Dato:
Kl.:

REFERAT af MR-møde
03-04-2018
17:30 til 21:00

Blad nr.:
Formand:
Referent:

2018-4-R
PF
BS

Deltagere: Alle på nær:
Afbud:
Ingen

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? Peter er behjælpelig med lidt spiseligt til næste gang
(inklusiv sang og en lille melding/et lille ord).
Godkendt
Godkendt og underskrevet
Tilbud fra Thyme: Vi har fået et samlet tilbud på
nybeplantning og oprydning af runddel omkring
valnødddetræet, præstegårdshave, område ved svinestald og
en terrasse på 40 m2 m.m. på kr. 91.600. Beløbet dækker
både planter og arbejdsløn. Der er tænkt på alt i forhold til at
gøre området mere pænt og anvendeligt – rådet vedtager den
af kirkeværge omtalte og i bilag beskrevne løsning med
enkelte justeringer fra behandlingen af punktet (bl.a. en
bøgehæk omkring terrasse ved sognegården, fliser under de
eksisterende bordbænke-møbler), så projektet kan sættes i
gang ved lejlighed. Vi afsætter 30.000 til terrassemøbler.
Rotteplagen forårsaget af fejl ved kloak med rigtig mange
følger er udbedret (54.430 for tømrerarbejdet).
Vi vil her høre lidt fra alle, hvad de har gang i – især ord fra
dem blandt vores ansatte, der er mødt frivilligt op.
• Skel til børnehaven (se bilag på Intranettet) Peter sender
blanket retur.
• Hvis vi tager entré ved vores arrangementer, skal
regnskabsføreren orienteres
• Bjarne orienterede om en god kontakt til skolen, hvor de
modtager konceptet om ”Kom og syng for sjov” i kirken og
gerne vil reklamere for begivenheden den 28. og 29. april.
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AG og Ina: Frilufts og fællesgudstjenste i Boesdal er
på plads med bustransport. Man skal bare komme, stige
på bussen og tage en madpakke med eller købe mad på
pladsen – 9.30 afgang, hjem 13.30.
Sogneskovtur fredag den 25. maj afgang kl.10hjemkomst ca. 17 – besøg i en kirke, cafébesøg ud i det
blå er konceptet, som vi overdrager udmøntningen af til
AG og Ina. Deltagerbetaling: kr. 200,Studietur for menighedsråd, ansatte og pårørende:
Efter gudstjenesten den 19. august og inklusiv frokost,
eftermiddagskaffe og aftenmad. (Kirkegårdskik, miljø og
andre studier i det fri).
Bo – skoletjeneste: I forbindelse med
påskeafslutningsgudstjenesten med alle eleverne fra
Terslev Skole var der god succes med i to hold at
forberede og undervise på skolen om påsken og den
forestående gudstjeneste. Der skelnes naturligvis mellem
forkyndelse og undervisning, så det springende punkt
med, at Jesus er Guds søn, blev forklaret af en af børnene
selv: ”Det er fordi, han er lige så fyldt af kærlighed som
Gud er!”

7. Spisning
8. Økonomi

Se punkt 17 Vi aftalte et visionsmøde fredag den 4. maj kl. 914, hvor vi behandler nedenstående punkter (17). Vi sender
forslag til punkter til udvalget: Henriette og Erhard.

9. Lukket punkt
10. Hjertestarter

11. Alarmer

12. Skilte

13. Legetøj til børn i
kirken

Se tilbud fra Falck (på Intranettet): Vi undersøger og får tilbud
på en leasing-aftale med Falck inklusiv udendørsboks til
ophængning ved indgangen til graverkontoret 5.000 om året
inklusiv vedligeholdelse (+ et skab til 4.733 eks. Moms).
Aftalen forhandles på plads i sammenhæng med ildslukker og
evt. alarm.
Hvilket firma vælger vi? Vi beder formanden gå videre med
en samlet løsning hos G4s.
(Dørlås i Sognegård er ikke fra Verishure).
- Til frivillige – Erik og Erhard udfærdiger et skilt.
- Til p-pladser – Erhard undersøger, hvordan og med
hvilken ordlyd sådan et skilt kan opsættes.
Vi beder Henriette købe ind til ca. 4 sæt dimse-legetøj, som
kan anbringes på det bord, som Bjarne allerede har skaffet.
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14. Dåbsfad og nyt
kors og
mindeplade

15. Udsatte punkter fra
sidste møde

16. Evaluering af
arrangementer
17. Kommende
arrangementer

18. Sognegården
19. Hjemmeside
20. Facebook
21. Kirkebil
22. Kommende datoer
23. Punkter til næste
møde
24. Eventuelt
25. Oplæsning af
referat
26. Afslutningssang

Tilbud på plade til dåbsfad (beskyttelse af dåbsfad) Vi finder
en anden løsning. AG indhenter et tilbud på stativ til den
syvarmede og på en olielysordning til samme.
Kors til alteret: Korset er vi ikke enige om endnu. Vi vil gerne
se et eksempel, der er kraftigere.
Mindeplade: Nyt tilbud (Se tilbud og billede på Intranettet): Vi
beder Peter foretage en endelig bestilling af det i bilaget
angivne tilbud på mindeplade.
Anvendelse af frie midler (skal være på plads senest 1. juni
2018): Se punkt 17
Mindeplade: Se punkt 14.
Alarmer: Se punkt 11.
Menighedsmøde: Se punkt 17.
Udsat til næste møde
1. Menighedsmøde: Dato og indhold; Vi holder
menighedsmøde den 19. juni kl. 17, hvor vi griller på den
nye terrasse og indvier mindetavlen for Anna Kirstine
Kristiansen.
2. Visionsdag:
a. Dato 4. maj kl. 9.00
b. Hvor skal kirken hen?
c. Anvendelse af frie midler?
i.
Plan for Kirkeskov
ii.
Kirkegårdsudvikling (og evt. afvikling af ”Ny
Kirkegård”)
iii.
Svinestalden
d. Budget
Intet
Intet
Intet
Intet
Næste MR-møde 8. maj 2018 kl. 17.30, formøde tirsdag den
1. maj 2018 kl. 10.00
Påskegudstjenesterne evalueres på næste møde.
Gavekasse – vi afgør spørgsmålet næste gang.
Sket løbende
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Underskrifter:
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