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Referat menighedsrådsmøde
tirsdag den 14. maj 2019
Deltagere: Aage Olesen, Hans Jørgen Seekjær, Otto Jensen, Peder Svinth,
Steen Andersen, Birgitte Garne, Majbritt Fabech,Ragnhild Hansen og AnneMarie Petersen
Afbud: Erling Lemming
Godkendt
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra
aprilmødet.

Godkendt

3. Gennemgang og godkendelse af
kvartalsrapport første kvartal 2019 –
bilag.

Kvartalsrapporten blev godkendt
.

4. Drøftelse af ønsker til budget 2020.

Vi regner med at lønsummen hæves
med 1/2 procent.
Vi ønsker, at der sættes 5,8 mill på
anlæg til renovering af Gjern Kirke på
budget 2020. Det kan evt. deles op i
faser - fordelt på to budgetår.
Der kommer endvidere ønsker om
midler til div. arbejder i præstegården.
Vi afventer tilbagemelding fra
provstiudvalget vedr.
renoveringsprojektet.
Man kunne overveje at søge
fondsmidler til renovering/
færdiggørelse af orgelet.
Steen skriver forslag til målsætning og
indsatsområder, og budgettet tages på
junimødet.

5. Otto forespørger om, der kan
oprettes fleksjob ved Gjern og
Skannerup Kirker.

Vi anbefaler, at der oprettes flexjob, en
konkret sag. Vi vil gerne støtte op om
det af sociale grunde.
Det søger vi provstiet om.
•

6. Orientering fra præsten.
•
•

der er 13 minikonfirmander i gang.
forløbet afsluttes i begyndelse af
juni.
vi håber, at vi kan få frivillige til at
være konfirmationsvagter.
en fin indvielse af spejderhytten/
naturhus Gjern. Der var over 100 til
andagten.

•
7. Orientering fra medarbejder.
•
•
•

8. Orientering fra andre.

•
•
•

•
•
•

•
9. Punkter til næste møde.
•

der været travlt siden sidst med
store bisættelser og begravelser
det vil være godt med
kalendermøder for personalet på
faste tidspunkter.
alle afløserpræster skal bruge
Brandsoft og sørge for at
salmenumre skal ligge der.
der er et gravsted, der er udløbet i
Skannerup. Vi har henvendt os til
ejeren. Formelt skal kirkeværgen
nedlægge det efter manglende
reaktion på henvendelsen.

Der er søgt provstiudvalget om
midler til konsulent vedr. diget ved
Skannerup Kirke
Der søges også om
konsulentbistand vedr.
fugtproblemer i præsteboligen.
Projekt “Gjern Læser” i uge 39. Her
vil man også gerne involvere
menighedsrådet. Vi afventer
nærmere
Ny omdeler til Kirkebladet, Villy
Jensen.
Sommerafløsere for organisten er
skrevet ind i Brandsoft. Det er noget
af et kludetæppe.
Sogneudflugt til Tunø d. 1.
september. Der er deltagerbetaling
på 50 kr.
Forslag om møde med
medarbejderne og
menighedsrådsmødet en time før
det ordinæremøde møde i juni.
Kirkegårdsvedtægter.

•
10. Eventuelt
•
•

Himmelske dage i Herning. Der
ligger program i Sognehuset.
Husk at Sognehuset skal bookes i
Brandsoft, så vi undgår at
arrangementer kolliderer.
Gjern Kirke er cykelvenlig vejkirke.
Derfor skal der findes en cykelpumpe på stedet. Otto sørger for, at
det bliver sat i værk.

