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Referat fra menighedsrådsmøde
tirsdag den 10. januar 2017
Deltagere: Steen Andersen, Aage Olesen, Erling Lemming, Birgitte Garne, Hans
Jørgen Seekjær, Peder Svindt, Majbritt Fabech, Otto Jensen og Anne-Marie
Petersen.
Afbud: Niels Bach
1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af forretningsorden –
forslag som bilag.

Godkendt

3. Nedsættelse af økonomiudvalg.

Steen Andersen, Birgitte Garne og
Hans Jørgen Seekjær.

4.Nedsættelse af aktivitets- og
kirkebladsudvalg.

Anne-Marie Petersen, Peder Svindt,
Erling Lemming og Majbritt Fabech
Anne-Marie er tovholder.
Første møde d. 19.01 kl. 16.00

5. Nedsættelse af studietursudvalg for
2017.

Peder Svindt, Erling Lemming og
Birgitte Garne.
Peder er tovholder.

6. Gennemgang og fordeling af
opgaver ud fra liste fra Bodil DahlNielsen – bilag.

Se særskilt referat. Vedhæftet som
bilag.

7. Valg af repræsentant til
kirkehøjskoleudvalg

Udvalget udgøres p.t. af Majbritt
Fabech, Ingerlise Svindt, Ove Madsen
og Lorens Hegelund.
Anne-Marie indtræder i udvalget.
Næste møde er 19.01. kl. 13.00

8. Kontaktperson til sogneindsamling
for Folkekirkens Nødhjælp.

Anne-Marie er ny kontaktperson.

9. Godkendelse af regnskab 2015.
Regnskabet godkendt af Silkeborg
Provstiudvalg og skal efterfølgende
godkendes af menighedsrådet.

Godkendt

10. Forelæggelse og underskrift af
revisionsprotokollat pr. 10. oktober
2016.

Eftersynet gav ikke anledning til
bemærkninger.
Der blev underskrevet.

11. Godkendelse af datoer for
menighedsrådsmøder 2017 – bilag.

Godkendt

12. Indkøb af minilæsser. Der er
bevilget 122.500 kroner på anlæg til
indkøb. Otto indhenter to tilbud. Hvis
tilbuddene overskrider beløbet i
budgettet, skal der søges om
forhøjelse af budgetbeløbet i provstiet.

Otto fremlagde 2 tilbud, han havde
indhentet.
1. 133.000 + moms
2. 175.000 + moms

13. Orientering fra præsten.

Majbritt tager i uge 4 på
efteruddannelse på Pastoralseminariet i
Løgumkloster.

Der ansøges om forhøjelse af
budgetbeløbet, så minilæsseren kan
købes ifølge tilbud på de 133.000 +
moms.

Provstiet holder årets første konvent i
Sognehuset d. 1.02.
Julen og nytår er veloverstået i begge
kirker.
Majbritt kunne ønske, at der laves
kirkefrokost på linje med kirkekaffe,
enkelt og uformelt.
Kirkekaffe 15/1 og d. 12/2 i Skannerup.
Majbritt ønsker fremover at have
minikonfirmanderne om foråret, og hun
vil gerne have hjælp fra Karen
Elisabeth, som har god erfaring med
arbejdet.
Menighedsrådet giver grønt lys til, at
der arbejdes videre med det.

14. Orientering fra medarbejdere.

Otto har søgt kompetencefond

15. Orientering fra andre

Købet af sognehuset er nu endelig på
plads.
Menighedsrådet går med i ”Min landsby
App”. Her vil man bl.a. kunne checke
alle aktiviteter i området. Det træder i
stedet for de infotavler, der tidligere har
været talt om.
Vedr. økonomi.
Lene kommer til mødet i marts og
gennemgår menighedsrådets arbejde
med budget. Her skal bl.a. drøftes
rammer og oplæg til budget 2018.
Sommerkoncert. Det tager
aktivitetsudvalget sig af.
Der har været stormskade på

Skannerup Kirke. Den er lavet og
pengene til udbedringen er bevilget fra
forsikringen
Rygningen på Skannerup Kirke er løs.
Det vil koste 15.000 + moms at få det
udbedret. Birgitte søger om midler til at
få det lavet.
Der gives 500 kr. til at få lavet
nissebyens (ved købmanden) ”Bank”
om til ”Sognehuset”.

16. Punkter til næste møde.

17. Eventuelt

•

Retningslinjer for brug af
Sognehuset.

•

Rygepolitik

•

Højtaleranlæg til Sognehuset.

•

Nedsættelse af udvalg vedr.
fremtidig indretning og brug af
kirken.

•

Revidering af vedtægter for
kirkegårdene.

•

Hans Jørgen vil orientere om
Den Digitale Arbejdsplads på
næste møde

Opfølgning fra sidste møde.
Der er p.t. ikke midler til abonnement på
Kristelig Dagblad for menighedsrådets
medlemmer.
Det tages med i overvejelserne, når
budget 2018 udarbejdes.

Vedr. forplejning til
menighedsrådsmøderne.
Medlemmerne tager kage med /sørger
for kaffe og te på skift.
Birgitte står for februarmødet.
Majbritt står for martsmødet.
Steen sørger fremover for, at det står i
dagsordenen, hvem der sørger for
kage.
	
  
	
  

