Gjern
Skannerup
Kirker

Referat menighedsrådsmøde
tirsdag den 12. juni 2018 klokken 19 i Sognehuset
Deltagere: Niels Bach, Peder Svinth, Aage Olesen, Erling Lemming, Hans
Jørgen Seekjær, Steen Andersen, Birgitte Garne, Anne-Marie Petersen
Afbud: Majbritt Fabech, Otto Jensen
Godkendt
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra
aprilmødet

Godkendt

3. Gennemgang og godkendelse af
forslag til budget 2019.
Lene deltager og gennemgår
budgetforslaget – se bilag

CVR-nr. 239271228, Budget 2019,
bidrag budget afleveret 12.06.2018 kl.
14.14.
Budget godkendt.

4. Hvid messehagel.
Vi har tre messehagler rød, lilla og
grøn, men mangler den hvide. Skal vi
igangsætte arbejde med at få den
hvide fremstillet? Punktet udsat fra
aprilmødet

Udsat

5. Planlægning af frivilligfest

Torsdag d. 6.09. kl. 18.00.
Vi starter med spisning.
Erling bestiller maden og sørger for at
den er parat til kl. 18.00. Han sørger
også for at der er drikkevarer.
Peder forsøger at få en til at komme
som oplægsholder vedr. frivillighed.
De enkelte grupper fortæller om deres
arbejde - og der gives respons og gode
ideer til det fortsatte arbejde.
Poul og Elena skal deltage med
optræden og understøtte fællessang.
Anne-Marie beder dem om at komme.
Steen sender datoen rundt til de
frivillige og beder om tilmelding.

Virkelig godt kursus.
6. Evaluering af DAP – kursus og
beslutning om, hvordan og hvem, der Vi skal lave et fælles arkivsystem for
arbejder videre – herunder sletning og menighedsrådet i DAP’en.
arkivering af mails.
Anne-Marie og Steen laver oplæg vedr.
arkivsystem og procedure for brug/
sletning af mail til næste MR-møde.
Steen påtager sig indtil videre at
arkivere og slette i mailboxen.
Hans Jørgen styrer den fortrolige
postkasse
Afbud fra Majbritt
7. Orientering fra præsten
Afbud fra Otto
8. Orientering fra
medarbejderrepræsentant

9. Orientering fra andre

Udvalget vedr. sognehuset har holdt
møde.
Indgangen bliver sat i stand, og der
kommer knager, spejl og tidsskiftholder.
Der bliver købt industriopvaskemaskine
til køkkenet
Indretning af arbejdsrum og
mødelokale i det lille lokale i
sognehuset. Det skal ikke mere være
depot. Tingene derfra sættes i depotet i
“boxen”
Der afholdes medarbejdermøde d.
26.juni. Steen og Hans Jørgen står for
det.
Vedr. fugtproblemerne/renovering af
Gjern Kirke
Vi beder om et møde med provstiet,
hvor det videre forløb drøftes.
Studietur 16.09. Peder og Birgitte går
videre med planlægning af den.
Peder taler med Helle vedr.
hjemmesiden. Hvordan sørger vi for, at
den er opdateret mht møder og
arrangementer?
God pilgrimsvandring d. 10.06.
Næste år kunne den ligge i forbindelse
med Sankt Hans festen i byen.
Der er stadig en udfordring vedr.
skiltning om vejkirke. Steen går videre
med det.

10. Punkter til næste møde

De udsatte punkter fra dette møde
samt punkter i følge årshjulet.
Intet

11. Eventuelt

