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REFERAT af MR-møde
06-02-2018
17:30 til 21:00

Blad nr.:
Formand:
Referent:

2018-02
PF
BS

Deltagere: Alle i rådet samt gæster og repræsentant for ansatte
Afbud:

Dagsorden
Beslutning
1. Mad, sang og et par Indledning (sang): Den yndigste rose
ord til næste møde Hvem sørger for mad og sang til næste møde.
Herunder, hvad vi skal synge som ”farvel-sang” til sidst og
også lidt tid til en lille melding fra rådet. Henriette tager sig af
det – der kom en opfordring til at bruge Paraplyen.
2. Godkendelse af
Godkendt
dagsorden
3. Orientering om
Johannes Hansen fra Nordrup orienterede om deres
kirkeskov
kirkeskovsprojekt.
NB på: Garanti på planterne (90%), Harer, Friluftsrådet,
Kommunale lokalmidler, rensning – direkte entreprise.
4. Godkendelse af
referat
5. Orientering fra
kirkeværge

6. Spisning
7. Økonomi

Godkendt
Der er ryttet op på kirkeloftet og sikret mod fugleadgang.
Orkestergraven – plads til musikere i kirken – er færdiggjort.
Der er indhentet to tilbud på at få gravet net ned omkring
præstegården, som skal holde rotterne ude. Nettet skal være
med 20 cm’s ombugning. Nyt tilbud på dette indhentes.
Køkken-kloakken laves hurtigst muligt.
Fremragende smørrebrød fra Paraplyen.
Indkøb af A3-farveprinter: Det blev besluttet, at indkøbe en
A3 farveprinter til præstekontor 1 (vi finder den billigste - pris
ca. 11.000)
Arbejdet på længerne har pt kostet 91.875.
Vi afsætter til terrasse og møbler foran sognegården (gl
mødding) samt til fliser under 3 af nuværende bordebænke
og forskønnelse af området syd for grisestald: 70.000. Resten
af dette formål afsættes til svinehusprojektet.
Der sættes penge af til kirkegårdsudvikling.
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8. Udsatte punkter fra
sidste møde

Gravermedhjælper: Der afholdes ansættelsessamtaler den 9.
februar kl. 13.00.

9. Dåbskande

Vi beder Tonny Østergaard Kirkesølv hente dåbsfadet og
foretage en oppudsning og afretning (3.000), vi bestiller stor
ny dåbskande (16.000) som vist på mødet og beder TØ om at
påsætte maltserkors som i dåbsfadet og påskrift modsat
(3.000): Terslev Kirke 2018 samt DNA-behandling. Vi beder
Lars se, om ikke det gamle dåbsfad (tin?) kan bruges
midlertidigt (ligger oven på Jalousi-skabet i sakristiet).
Pris 21.400,- opsætning 4.000,- Priser er ex moms. Udskydes
til vi har fået et yderligere tilbud.
Kørepenge

10. Mindeplade
11. Lukket punkt
12. Alarm

13. Evaluering af
arrangementer
14. Sognegården
15. Hjemmeside
16. Facebook
17. Minikonfirmander

18. Frivilligbrochure
19. Fællesmøde om
pinsegudstjeneste
20. Øvrig orientering

21. Kommende datoer

Formanden forlod mødet under dette punktSkal vi skifte fra Verishure til G4S?
Vi vil bede Peter spørge Verisure, hvad det koster at få
installationen pillet ned – grundet ufrivillige alarmer og dårlig
funktionalitet samt høre til opsigelsesfrister.
Intet
Skal vi have Mobile Pay i Sognegården? Pris kr. 0,75 pr.
betaling. Nej.
Fælles kalender og intranet for ansatte. Vi er begyndt at
anvende begge dele.
Intet
Den planlagte undervisning til foråret må udsættes. Hvilke
tiltag har vi til børn/skolebørn? Skal vi ansætte en
minikonfirmandlærer, der kan være den gennemgående figur
i et egentligt minikonfirmand-forløb – ca. 8 gange af to timer til
ca. 370 kr pr time? (5.920)
Punktet tages op ved budget 2019
Intet
Referat udsendt til MR
Bjarne orienterede bl.a. om forberedelserne til 2. pinsedagsgudstjenesten i Boesdal Kalkbrud, hvor Bjarne kommer til at
lede det musikalske støttet af et par blæsere 😉. ”KOM OG
SYNG – for sjov” er også et projekt, som Bjarne sammen
med Torleif og Bo har gang i – og som er lagt i kalenderen.
Fra musikerholdet lyder der også stor tilfredshed med den
nye orkestergrav.
Næste MR-møde: 13. marts 2018
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22. Punkter til næste
møde

23. Eventuelt

24. Oplæsning af
referat

Ny type lys evt. i første omgang til de sorte kandelabre. Vi
beder Lars afprøve, om der er plads til den spids, der er på
disse.
Kirkegårdsudvikling (og evt. afvikling af ”Ny Kirkegård”)
Vi tager endelig standpunkt til reglerne for udlejning af
sognegården på næste møde – se uddelte papir fra dette
møde 6. februar.
Vi omtalte den fine plan for kørselsvagter til kirkebilen og
planen bliver lagt ud på intranettet under blanketter, så man
kan skrive sig på.
Vi aftaler næste gang omkring menighedstur og sommerstudietur for MR – Ina og AG arbejder med sagen.
Vi prøver at arrangere buskørsel for menigheden til Boesdal
til 2. pinsedag.
Foretaget løbende

Underskrifter:
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