Gjern
Skannerup
Kirker

Dagsorden menighedsrådsmøde
tirsdag den 11. juni 2019 klokken 19 i Sognehuset
Deltagere: Majbritt Fabech, Ragnhild Hansen Peder Svinth, Steen Andersen,
Aage Olsen, Hans Jørgen Seekjær, Birgitte Garne, Otto Jensen og Erling
Lemming
Afbud: Anne Marie Petersen
1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Godkendt

3. Gennemgang og godkendelse af
budgetforslag for 2020. Lene deltager
– bilag.

Der er sket en fremskrivning på både
løn og driftkonti med 1% iflg provstiets
anvisning.
Formand og Kasserer har lavet et
forslag til det budgetbidrag som skal
fremsendes til provstiudvalget
Menighedsrådet tilsluttede sig forslaget
som fremsendes
Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd, CVRnr. 23927128, budget 2020, bidrag budget
afleveret d. 11-06-2019 12:27

4. Provstiudvalget ønsker
menighedsrådets stillingtagen til gratis
begravelser.

5. Erik Steesby har udarbejdet skitse
til lysglobe. Skal der arbejdes videre
med projektet? Skitse fremsendt
tidligere.

Det samlede menighedsråd vil anbefale
gratis begravelser. Steen vil give
provstiudvalget besked om Gjern og
Skannerup menighedsråds indstilling
Der besluttes at en arbejdsgruppe
bestående af Peder Svinth, Majbritt og
Steen Andersen arbejder videre med en
lysglobe til det købte relief

Godkendt
6.Godkendelse af forslag til ændring af
kirkegårdsvedtægt for Gjern
Kirkegård– bilag.
Frivilligfesten holdes den 14. november
7. Fastsættelse af dato for frivilligfest.
8. Orientering fra præst

Der har været afholdt afslutning for
minikonfirmanderne, - en stor succes 58
minikonfirmander og forældre deltog
Konfirmandundervisningen er aftalt med
skolen til at forgå torsdag morgener
Gudstjenesten den 18. august vil blive
en tripelgudstjeneste, der er barnedåb,
fernisering med Margret Skovsen og
spejdernes gudstjeneste i forbindelse
med Sommersamlingen
Majbritt er på kursus i uge 33 og holder
ferie i ugerne 29 – 30 og 31
Graveren; Klokken i Skannerup er lavet

9. Orientering fra medarbejdere
10. Orientering fra andre

11. Punkter til næste møde.
12. Eventuelt

Birgitte Garne, Der er nu oprettet mobile
pay nr. 376197. Vi skal være
opmærksom på at brugen af mobile pay
giver en større administrativ byrde for
Lene Pedersen, da alle indbetalingen
skal konteres.
Peder Svinth: Har deltaget i Himmelske
dage i Herning, en rigtig god oplevelse

