Menighedsrådsmøde torsdag d. 9. februar 2016 kl. 19.00 i konfirmandstuen
Afbud: Anne-Marie
Nr. Referat
1.
Godkendelse af dagsorden
2.

Hvordan vil vi være kirke – 10
minutters debat til hvert møde.
Vision, kontinuitet, hvordan vil vi
være kirke i de kommende år? –
skal ses i sammenhæng med
budget.
Hvem bor hos os? Hvad gør vi
godt/mindre godt – den gode
historie, prædikener på nettet –
obs. fortæl det.

3.

Intern kassere

Beslutninger

El-priser (Verner?)
Aflæsning x 1 måned (+ vand).
Næste møde

4.

Fritagelse for
ejendomsskat/konfirmandstue.
Næste møde
Præsten
Samarbejde med Anna kirke og
Husum

.

Ny ind- og udgangsbøn
Julegudstjenester
Musikanlæg/status
Kopimaskiner/status
Muldvarpe i haven
Sommerfest d. 25. august

5.

Fredagsfri
Kirkegårds-/præstegårdsudvalget
Præstegård:
Inventarliste/Rolf og Britta
Tæpper i gangareal/Flemming
1

Ny BBR
Den med sand fyldte olietank og
jordvarmeanlægget er ikke
registreret. Flemming sender den
krævede dokumentation ind/status.
Forespørgsel fra skat om yderligere
.
info.
Brandalarm – præstegård og
konfirmandstue/status - Rolf
Referat fra
kirkegårdsudvalgsmøde d. 2.
februar.
Kirkesti – fast belægning.
Detailtegning og 2045-plan er
sendt til Provsti d. 16/1 og stift d.
17/1.
Graverhus/status
Energimærkning – graverhus.
Knud Midtgaard har været d.
21/12.
Find dato til syn på kirke,
kirkegård og præstegård
6.

Kirkeværge/graver
Forslag til oplagsplads / Johnny

7.

Gennemgang af udvalgsposter:
Kirkeværge, forretningsorden,
kontaktperson, regnskabsfører,
formand, sekretær, stående udvalg

8.

Parkering i præstegården

9.

Formand/kontaktperson

Kirkeværge og forretningsorden underskrives.

1. Folder til pårørende/status
2. Kort referat fra
personalemøde
3. Adventsmøde
4. Sommermøde/koncert i
kirken
5. Kort referat fra TeamØstmøde d. 1/2.
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6. Retningslinjer for kirkens
brug af facebook.
10.

Instruks til hjertestop – se
korrigerede bilag (sendt tidligere)
- kursus.
Rolf undersøger mulighed for
opfølgningkursus i førstehjælp for
personale og
menighedsrådsmedlemmer og
suppleanter/status

11.

Personalehåndbog/status

12.

Bæredygtig kirke/støt træplantning

13.

Kommende møder og kurser
Kirkegårdsudvalgsmøde d. 2.
februar kl. 16.30. Se dagsorden,
som Marie udsender.
Præstegårdsudvalgsmøde

14.

Kommende gudstjenester og andre
arrangementer internt
”Fyraftensmeditationer” mandage
kl. 16.30-17.00. Datoer: 6.2.17 –
20.2.17 – 13.3.17 - 27.3.17.
Forberedelser?
Onsdag d. 22. februar kl. 19.00 i
konfirmandstuen:
Informationsaften for
lægmandslæsere.
Onsdag d. 15. marts kl. 18.30 i
konfirmandstuen: Filmaften:
Lutherfilmen: Vin, snacks – andet
– lang film?

15.

Punkter til næste dagsorden
Marts:
Bemærkninger i
revisionsprotokollat: Kun vores
regnskabsfører kan hæve på
kirkens konto – revisor mener, at
der, hvis der skal hæves over et
bestemt beløb, skal to underskrifter
til.
Forestilling for skolen.
.
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16.

Eventuelt
.

MØDER/særlige gudstjenester:
Næste menighedsrådsmøde torsdag d. 9. marts kl.
19.00.
Mødet d. 13. april flyttes til onsdag d. 5 april.
Mødet d. 11. flyttes til torsdag d. 4. maj.

Sendt til: Mai-Britt J. Knudsen, Anne Marie Laier, Flemming Pedersen, Britta Leonhard, Johnny
Pedersen, Rolf Thiesen, Marie Mathiesen, Bente Kristiansen, Verner Reidel, Dorthe Bech, AnneMette Karstoft, Hanne - hjemmeside
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