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Referat af menighedsrådsmøde
Onsdag den 11. okt. 2017, kl. 19.00

Alle til stede.

Dagsorden
Nr.
114.

Emne
Godkendelse af dagsorden.

115.

Budget 2018: særlige ønsker, Der fremkom ønsker, som man gerne vil have skal indgå
herunder løn, v/ kasserer.
i budgettet, bl. a. ny traktor, ”100 nye Salmer”, stol til
klaver samt lampe.
Sorringhus, evaluering,
MR ønsker at blive informeret om de tekniske
økonomi og planlægning.
installationers funktion.
Aktivitetsudvalget står for booking af arrangementer, og
kalenderansvarlig er Harry, som man skal kontakte, hvis
man ønsker at benytte huset.
Orientering fra
Inger orienterede, især om vikarordning for kirkens
kordegneudvalg, som mødtes medarbejdere.
den 4. 10. v/ formanden.
Kordegnen sørger for vikardækning for det faste
personale på deres planlagte ferier og fridage.
Spillemandsmessen 8.10.,
Der ønskes en form for annoncering også uden for vore
evaluering.
sogne.
Der var god tilslutning til messen, som var et godt
arrangement.
BUSK-gudstjeneste 29.10.
Der blev fordelt opgaver til gudstjeneste og løb bagefter.
Aktivitetsudvalg:
Opgaver fordeles.
Adventsfest 1.12. kl. 14 i
Underholdning ved Peter Lorenzen og Lene Oustrup:
Toustrup v/ Aktivitetsudvalg: ”Viser i Vinden”.
Opgaver fordeles.
Opgaver fordeltes.
Gudstjenesteliste v/ Præsten Listen for resten af året blev gennemgået.
Bilag følger
Nyt fra poster / udvalg:
a.Formand: -Jakob Nissen om Provsten har ansøgt om forlængelse af Katjas ansættelse
forlængelse af Katjas stilling. til udgangen af februar 2018.

116.

117.

118.

119.

120.

121.
122.

Visionsmøde i Voel.
b. Kirke- og
kirkegårdsudvalg.

c. Præstegårdsudvalg.
d. Aktivitetsudvalg.

Dagsorden godkendt.

Der vil blive holdt nyt møde til foråret.
Man håber, at kirken kan kalkes i januar.
Herefter skal orglet renses
Der er købt ny løber til våbenhuset.
Elektriker laver forsøgsvis belysning af kirken
udvendigt.
Intet.
Bach-koncert 2. november kl. 19.30.
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e. Kontaktperson.
f. Præst.

g. Kasserer.

123.

h.
Menighedsrådsmedlemmer.
i. Medarbejderrepræsentant.
Næste møde:

124.

Eventuelt.

125.

Lukket punkt

31-10-2017

Samarbejdet med Låsby vedr. hækklipning er ophørt.
Ny løsning skal findes.
Konfirmandlejr i Aars i februar. Bevilget.
Sidste søndag i kirkeåret: Indsamling til Kirkens
Korshær som kollekt.
Datoer for alle julegudstjenester er i orden.
Mikrofon i kirken er i orden.
Der indhentes yderligere tilbud på rensning af orgel.
Intet.
Intet.
31. 10. kl. 16.30
21. 11. kl. 19.00
6. november: Årsmøde i Århus Stifts
Menighedsrådsforening.
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