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Referat af menighedsrådsmøde i Sorringhus
Onsdag 20. juni 2018, kl. 19.00

Afbud fra Kirsten, Mogens og Anette.

Dagsorden
Nr.
79.
80.

81.

Emne
Godkendelse af dagsorden
Efter DAP-kurset: til
beslutning hvordan vi bruger
det. Hvilke mapper? Hvem
holder det ved lige?
Kirke og kirkegård:
-Kirkegårdslåger: idé til
udformning til beslutning
-Asfaltbelægning ved kapel
til beslutning.

82.

Godkendt.
Oliver og Mogens kommer med forslag til næste møde.

Forskellige forslag drøftedes ud fra foto.
Ud fra vores oplæg kommer der forslag fra smeden.
Der er indhentet 3 tilbud på arbejdet.
Da der ønskes pålagt grus ovenpå, undersøges sagen
yderligere med Silkeborg kommunes entreprenørafdeling.

Vedr. budget 2019:
-Garagetag ved præstegården Der er ikke kommet 2 tilbud på reparation, som der er
til beslutning: nyt eller
bedt om, så punktet er udsat.
reparation
Det overvejes, om vi bør erstatte garagen med en ny
dobbeltgarage.
Løsninger undersøges.
-Kapeldør

83.

Efter torvedagen. Evaluering

84.

Sorringhus: orientering
v/Harry og Mogens

85.

Provstivolontør. Beslutning
om ønsker til møder.

86.

Bjarup gudstjeneste 19. 8.
hvilke opgaver?

Det undersøges med tømrer og maler, hvordan en
holdbar løsning udføres.
Banner el. lign bør anbefales. Skal kunne genbruges.
Evt. optræden – det kan være gospelsangere.
Mogens arbejder videre med færdiggørelse af
vedtægternes tinglysning.
Harry, som var med til den ekstraordinære generalforsamling som observatør, gennemgik referatet.
Nuværende volontør er Mathilde Fuglsang
Christoffersen, som skal til Tanzania.
Vi ønsker at benytte hende i forbindelse med
konfirmandundervisning og også til et arrangement for
alle andre.
Katrine indgår i udvalget.
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87.
88.

89.

90.
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Graverhjælp til Låsby kirke.
Til beslutning
Nyt fra udvalgene:
a. Formanden:
Menighedsmødedato?

Katrine kan udføre arbejde i Låsby mod aflønning.
Forbrugt tid der indhentes i Dallerup.

Studietur-dato?
b. Kirke- og
kirkegårdsudvalg
c. Præstegårdsudvalg

9. september.
Intet.

Eventuelt

Intet.

Dato senere.

Tilbud på maling af vinduer indvendigt: 30.250,- kr.
Opsætning af hegn i skel udføres.
d. Aktivitetsudvalg
Foredrag: Pjece udarbejdet.
e. Kontaktperson
Ønske om hjælp til hækklipning pga. regler for varighed
af uhensigtsmæssig arbejdsstilling.
f. Præst
Intet.
g. Kasserer
Intet.
h. Menighedsrådsmedlemmer Intet.
i. Medarbejderrepræsentant
Intet
Fælles MR-møde 22.8. kl. 19.00 i Voel
Næste møde:
MR- møde den 29.8. kl. 19.00.
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