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Referat fra menighedsrådsmøde
13. marts 2018
Deltagere: Birgitte Garne, Niels Bach, Ragnhild Hansen suppl., Otto Jensen,
Aage Olesen, Erling Lemming, Majbritt Fabech, Peder Svinth, Steen Andersen,
Anne-Marie Petersen
Afbud: Hans Jørgen Seekjær
Godkendt
1. Godkendelse af referat fra
februarmødet
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
3. Gennemgang og godkendelse af
årsregnskab 2017. Lene deltager.

Årsregnskabet , Gjern-Skannerup
Menighedsråd CVR-nr. 23927128,
regnskab 2017, afleveret d.13-03-2018,
blev gennemgået og godkendt.
Når regnskabet for 2018 skal
godkendes, udsendes regnskabet
sammen med dagsordenen.

Der nedsættes et udvalg, som mødes
4. Revision af teksten på Gjern Kirkes med Helle og ser på mulighederne for
hjemmeside. Forslag medsendes som at revidere hjemmesiden både mht
bilag. Skal der skrives om kirkegård
opsætning og indhold.
og Sognehus?
Niels, Steen og Majbritt udgør
udvalget.

5. Planlægning af aften om
arkivmuligheder i DAP’en.

6. Hvordan får vi ryddet op i vores
arkivalier som p.t. står i boxen?

7. Orientering fra præst.

Erling prøver at finde en instruktør og
planlægger en kursusaften - gerne en
tirsdag.
Erling spørger i provstiet, hvilke
arkiveringsregler, der skal følges.
Derefter tages der stilling til, hvad der
rent praktisk skal gøres.
Der har været møde med
konfirmandforældrene.
Her blev der bl.a. talt om, hvad der skal
ske i fald, der bliver konflikt, når
konfirmationerne finder sted. Majbritt er
tjenestemand og rammes ikke, men om
Elena og Poul er omfattet vides endnu
ikke.
d. 29.03 Skærtorsdag i kirken.
Praktisk udvalg er: Erling og Peder.
Otto regner ud, hvor mange der kan
være og giver Helle besked om max.
antal.
Erling er tovholder, og bestiller maden i
Svostrup.
Peder køber vin.
Anne-Marie er konfirmandvagt d. 27.04
Spillemandsgudstjeneste d. 21.oktober
kl. 16.
Kirkekaffe d. 22. april. Steen skriver og
beder om assistance i frivilliggruppen.
Peder kontakter Anne-Marie Krogh
vedr. pilgrimsvandringen d. 10.06. En
passende rute er ca. 5 km. Vandringen
afsluttes med kakao og boller i
Sognehuset.

Otto er udtaget til strejke.
8. Orientering fra medarbejdere.
Kloakken i Skannerup er blevet lavet.
Orienteringen vedr. proceduren vedr.
Prins Henriks bisættelse var ikke god
og var årsag megen forvirring.
9. Orientering fra andre.

• Tidsskriftet *"Folk og Kirke” fra stiftet
rundsendt.
• Forslag om indretning af
arbejdsværelse i præsteboligen. Der
udarbejdes et forslag, som tages på
en kommende menighedrådsmøde.
• Majbritt har ønske om en
sparringspartner til
spaghettigudstjeneste og
minikonfirmander. Der er i år midler til
det fra arrangementskontoen - men
det skal budgetlægges i 2019. Det
skal undersøges, hvilke mulige
sparringspartnere, der er i området.
• d. 22.03 er der Sogneaften med
provstivolontøren Astrid Andreassen
om Cambodia. Lad gerne
“jungletrommerne lyde”.

10. Punkter til næste møde

11. Eventuelt

• Planlægning af menighedsmøde
• Evaluering af
skærtorsdagsarrangementet.
.
Der skal skrives under på referatet
inden påske. Referatet ligger i Birgittes
dueslag.

