Gjern
Skannerup
Kirker

Referat fra menighedsrådsmøde
tirsdag den 14. marts 2017 klokken 19 i sognehuset
Deltagere: Steen Andersen, Aage Olesen, Erling Lemming, Birgitte Garne, Hans
Jørgen Seekjær, Niels Bach, Peder Svinth, Otto Jensen, Majbritt Fabech og
Anne-Marie Petersen
Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af regnskab for 2016.
Lene Haven Petersen gennemgår
regnskabet. Regnskab fremsendt på
mail.

Årsregnskab 2016 for Gjern-Skannerup
sognes menighedsråd.
CVR nr. 23927128 afleveret d.
14.03.2017 kl. 19.38 er godkendt.
Regnskabet blev udleveret og kan ses i
protokollen

3. Gennemgang af budget 2017 og
budgetproces for budget 2018.
Lene Haven Petersen orienterer.

Budgettet blev gennemgået.
Budgettet blev udleveret. Det kan ses i
protokollen.

4. Godkendelse af referat fra
februarmødet.

Referatet blev godkendt

5. Gennemgang af arbejdstid for
medarbejdere ved Hans Jørgen.

Hans Jørgen gennemgik
arbejdstidsreglerne

6.Planlægning af møde for frivillige.

Arrangementet udsættes.
Det aftales nærmere hvornår på
visionsaftenen.
Evt. i juni.

7. Liberia udvalget har spurgt Peder
Svinth om MR har lyst til at
bidrage/deltage i Liberia marked
13.05.

Hvis nogen vil give en hånd, så giv
Peder S. besked

8. Hvem deltager i årsmøde på Nyborg Peder Svinth deltager
Strand. Indbydelse og program er ikke
kommet.

9. Orientering fra præsten.

En pastor emeritus vil låne Skannerup
kirke d. 21.05 til en familiegudstjeneste,
som han selv står for.
Menighedsrådet giver tilladelse til det.
Det afstedkom en drøftelse vedr. lån af
kirken og andre af sognets bygninger.
Der skal laves retningslinjer for lån af
kirken – mht. udlevering af nøgle og
varme – og evt. brug af kirketjener.
Vi beder Otto og Aage om at
undersøge, hvordan man gør i andre
sogne.

10. Orientering fra medarbejdere.

Der er malet både i Gjern og
Skannerup.
Der er også lavet diverse andre småting
i begge kirker.

11. Orientering fra andre.

Steen har været til generalforsamling i
distriktsforeningen.
Opsætning af hjertestarter er besluttet,
og den bliver snart sat op.
Otto og Steen ser på, hvor den skal
sættes op.
Der overvejes, at menighedsråd og de
ansatte skal på kursus i brug af
hjertestarter m.m.
Minilæsseren er bevilget og den er
bestilt.

Stillingsopslaget vedr. den ledige stilling
organist blev drøftet.
Sogneindsamlingen gav 8.228 kr. + det
der kom via Mobile Pay. Det er kun
registreret centralt.
Der var indsamlere til alle ruter.
Der var fremsat ønske om etablering af
køleanlæg til Gjern Kapel. Det
forberedes og sættes på dagsordenen
til næste møde.

12. Punkter til næste møde

Hvem deltager i budgetseminar?

13. Eventuelt.

Majbritt har flere gange oplevet, at
hoveddøren til konfirmandstuen ikke er
låst.
Man må ikke bruge konfirmandstuen
med mindre, det er aftalt.
Det skriver Hans Jørgen til de ansatte
og menighedsrådet.

