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Dagsorden menighedsrådsmøde
tirsdag den 9. maj 2017 klokken 19
Deltagere: Steen Andersen, Aage Olesen, Birgitte Garne, Hans Jørgen Seekjær,
Peder Svindt, Otto Jensen, Niels Bach og Majbritt Fabech
Afbud: Erling Lemming og Anne Marie Petersen
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste
møde

Godkendt

3. Godkendelse af kvartalsrapport –
medsendes som bilag

Godkendt

4. Budget 2018.

Steen orienterede

Der er afholdt forberedende møde i
forhold til budget 2018. Forslag
gennemgås på mødet.
Opfølgning i forhold til kirkesyn og
præstegårdssyn.
Der skal tages stilling til, hvilke
anlægsønsker, der skal fremsendes.
Beskrivelse af menighedsrådets mål
for perioden.
Fastlæggelse af møde i uge 22, hvor
Lene gennemgår budgetter, der skal
fremsendes senest 15. juni.

Anlægsønsker for opgaver til over
30.000 kroner skal beskrives, prioriteres
og indsendes og der skal hjemtages.
Prioritering som følger:
Kloakering ved Skannerup og Gjern
kirker
Døre i kapellet i Skannerup
Færdiggørelse af Sognehus
Målsætning
Der ønskes yderligere aktiviteter i
Sognehus og kirker. Steen uddyber
nærmere i forhold til budgettet.
Møde vedr. budget afholdes den 30.
maj kl 19.00 I den forbindelse aflyses
menighedsrådsmødet den 13. juni.

5. Menighedsrådets endelige
godkendelse af brug af 55.406 kroner

Godkendt

– fra frie midler til indkøb og
installering af højttaleranlæg og
teleslynge i Sognehuset i henhold til
tidligere beslutning samt
provstiudvalgets godkendelse af 5.
april 2017 – vedhæftet.
6.Opsamling fra visionsmødet.
Sammenskrivning udsendt tidligere.
Hvordan arbejdes der videre med
idéerne?

”Visionspapiret” blev gennemgået og
opgaver blev fordelt, hvor det var
muligt. Udsendes til medlemmerne
sammen med referatet.

7. Planlægning af møde med frivillige.
Fastlæggelse af tidspunkt og
beslutning, hvem der står for
arrangementets gennemførelse.

Tirsdag den 29. august, kl 19.00
(Smørrebrød fra købmanden)
Steen indkalder.
Majbritt, Steen, Anne Marie og Erling
planlægger arrangementet.

8. Beslutning om kirkefrokost og
kirkekaffe.
Skal vi have kirkefrokost? I givet fald
hvor ofte.

Kirkefrokost to gange årligt

Hvor ofte skal vi have kirkekaffe?

Kirkekaffe i de måneder, hvor der ikke
er kirkefrokost

9. Orientering fra præsten

Minikonfirmander er i gang og fungerer
godt.
Konfirmation St. Bededag og søndag
Fælles Provstigudstjeneste 2. pinsedag
kl. 11.
Troldhøj -gudstjeneste10. september

10. Orientering fra medarbejdere

11. Orientering fra andre

Anskaffelse af salmebøger drøftes med
Lene på næste møde.
Mobile Pay: Der kan oprettes separat
konto som kobles op på
embedstelefonen

12. Punkter til næste møde

13. Eventuelt
14.
15.
16.
17.

•
•
•
Intet

Anskaffelse af salmebøger
Kirkebil
Budget

