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3. juni 2015

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den19. maj 2015 kl.18.00 i sognegården.
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Birte Giedekier, Kirsten Ebbesen, Kirsten Larsen, Inge Christensen, Karin
Gottlieb, Kjeld Slott Nielsen, Rita Possienke, Inge Kaalund, Laila Woelhk, Herdis Fuglbjerg, Susanne
Dalsgaard, Grethe Seierup, CT (REF)
Lis Glibstrup og Esben Andersen fra Provstiudvalget samt Arne Anthonsen. Karsten Jøker Hansen og Finn
Bjerregaard fra Kasted Mr. deltog i pkt. 4.a
Dagsorden.
Pkt.1

Protokol

Underskrives

Protokollen blev godkendt og underskrevet
Pkt.1 a
Revisionsprotokollat vedr. beholdningseftersyn blev gennemgået og godkendt
Revisionsprotokollat vedr. Årsregnskab 2014 blev gennemgået og godkendt
Pkt.2

Regnskab år til dato

Status

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 blev gennemgået og godkendt
Pkt.3

Budget 2016

Tilbagemelding fra provsti

Budgettet for 2016 ligger til godkendelse i provstiet. Der er Budgetsamråd den 18. juni 2015
Pkt.4

Bygningssyn

Status

Der opsættes en ny flagstang på kirkegården ultimo maj. Flagstangen er udstyret med indvendig line
som altid rulles helt op således at naboerne ikke generes af en klaprende flagline i blæsevejr.
Den gamle flagstang nedtages ved ibrugtagning af den nye. Den gamle flagstang skal om muligt omskiftes med
flagstangen ved sognegården.
Lampen i Koret er blevet godkendt af den kongelige Bygningsinspektør og af Nationalmuseet
Brandskaden efter den udbrændte bil er meldt til forsikringsenheden og udbedringen er igangsat
Gulvet mellem lokale I og II i sognegården deles/ lydisoleres i sommerferien.
Sternbrædder og vindskeder på præsteboligen på Langeløkke 14 skal Repareres. Finn Bjerregaard igangsætter
Pkt.4 a

Sognegårdsudbygning

Arkitektfirmaet Hans grøn Har på provstiets foranledning udvirket et notat i forbindelse med den ønskede udvidelse
af sognegården:
Thomas Thermansen og Jørgen Lystbæk efterfølgende fremstillet et skitseoplæg, hvori notatets konklusioner er
indarbejdet. Skitseoplægget blev som helhed fundet tilfredsstillende og der fremsendes en overslagspris på
ombygningen inden næste provstiudvalgsmøde samtidigt foreslås det at inventaret dækkes af rådighedsbeløbet.

Pkt.5

Personale

v/kontaktpersonen

Kontaktpersonen orienterede om personalesituationen
Personalets ferieplan er under udarbejdelse

Pkt.6

Aktiviteter

Efterår / julemåned

Evalueringsreferat fra basargruppen gennemgås næste gang
Konfirmand arrangementet mandag den 11. maj var en stor succes ca. 40 konfirmander deltog i aftenens program
Det foreslås at arrangementet l tænkes ind i forløbet næste år
Folderen til Onsdagssamvær for efteråret 2015 er klar
Det Forslås at ændre i Kirkebladets terminer. En eventuel ny køreplan godkendes på fællesmødet
Aktivitetsudvalget arbejder videre med efterårets program incl. december
Der uddeles Julehjælp tirsdag den 22. dec.
Det skal undersøges hvornår højskolens venner har generalforsamling ??
FolkekirkeSamvirket i Århus har bedt om en tilbagemelding fra menighedsrådet omkring oprettelse af en Kirke Care
Danmark "Århus-afdeling". Menighedsrådet ønsker ikke at deltage i projektet idet rådet i forvejen støtter
natteravnene, som er et lignende projekt.
Pkt.7

Eventuelt

Distriktsforeningen tilbyder buskørsel til kirkefagmessen den 26. september i Fredericia
Distriktsforeningen tilbyder Kurser i ledelse og It.-skrivebord mm
Blå boks deltager i Ravnerock. Menighedsrådet skal have en stand 10.30 – 18.00: Karin, Grethe. Susanne, Herdis og
Inge Kaalund deltager på skift. Birte er engageret til en kagebod.
Rita med at læse og svare sin post på kirkemailen når hun ikke er i sognegården. Der kan på sigt blive nødvendigt
med en bærbar Kirkepc. til hjemmebrug.
Pkt.8

Næste møde

Er aftalt til den 15. juni 2015.
Efterårets møder fastlægges på dette møde

