Menighedsrådsmøde
Onsdag 1. juni 2016 kl. 16,30
i sognehuset
REFERAT
Mødeindleder

Inge Vesterdal

Mødeleder:

Anette Jorsal

Afbud:

Dagsorden
Godkendelse af referat fra 27. april 2016

Godkendt

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Orientering / drøftelse
1 Helene orienterer om arbejdet

Babysalmesangsforløb med god tilslutning - input fra
forældrene om nye tiltag. SFO kor 5 mandage.
Afsluttes med "værkstedskoncert" Opstart af spirekor
efter sommerferien. God kontakt fra skolen med
ønsker om tilbud. Kontakt til plejehjemmet. Møde med
byens børnehaver om fælles projekter. Kontakt til
dagplejerne. Opfordring fra Helene til rådet om at
kommentere, komme med input og bare henvende sig.

2 Præstens fem minutter

3 Nadverhjælpere
Se bilag
4 Mødedatoer for efteråret

16. august. kl. 16,30 - 21. sept. 16,30 - 26. okt. 16,30
30. nov. + konstituerende møde - 16. dec. kl. 13
julefrokost for råd og personale

5 Rekruttering til menighedsrådsvalg

Forskellige er blevet spurgt, men der er ikke endelige
afklaringer.

6 Siden sidst:
1. Auktion
2. Synsprotokoller / provstesyn
3. Valgkursus

.
1. gået fint, overskuddet er indført i
kollektregnskabet og fordelt.
2. Synsprotokoller udleveret til formændene.
Formanden henstiller til, at arbejderne bliver
igangsat.
3. 10. aug. i Brændkærkirken Hans L. og Anette J.
deltager

7 Formandsmøde 14,. juni i Skanderup Kirkehus
Kl. 17 - 19,30

Ingen mulighed for deltagelse

7a Blue Bridge? Skal kirken deltage og evt.
hvordan? arr. kl. 13 - 23

Tine har kontaktet og fået afslag, alt udsolgt.
Vi holder åben kirke fra kl. 20-23 Tine, Anette og
Arne er med, Der opsættes kagebord og kaffe på
pladsen. Arne sørger for bord og bænk
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Udvalget samles og aftaler.

8 Sogneundersøgelsen

Stor opfordring til msikudvalget om at træde i
karakter.

Beslutninger
9 Alterdug ?

Hanne Føns og Anette Jorsal tager sig af kontakt til
"syersker" for tilretning"

10 Lysestager på alter

Der undersøges muligheder for stager, beslutningen
blev at der findes messingstager til bloklys

11 Budget til kirkemusiker

Rammebeløb 2016 kr. 15.000,- budgetramme 2017
kr. 25.000,-

11a Ønsker til budget 2017

Konfirmandbudget forhøjes grundet 3 hold
konfirmander

Ansøgninger

11b Ansøgning til provstiet om udvidelse af
graverfaciliteter
11c Evt.
12 Næste mødedato:
onsdag 16. august kl. 16,30
Mødeindleder
Hanne F.

Projektet indsendes ad tjenstlig vej
Ønske om hævning af billede. - Ønsket forelagt rådet.
Afslået
God sommer til alle

.
13 Lukket

Intet
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