Menighedsrådsmøde
Torsdag 23. april 2015 kl. 17.00
i sognehuset
REFERAT
Mødeindleder

Anette Jorsal

Mødeleder:

Arne Friis

Afbud:

Bent Junker-Hansen

Dagsorden
Godkendelse af referat fra 24. marts 2015

ok

Godkendelse af dagsorden

Orientering
1 Nadverhjælpere: Husk kalender

26. april 10.30: Arne
1. maj 10.30: Bent
3. maj 10.30: Hans
10. maj 9.00: Thyge
14. maj 10.30: Arne
17. maj 9.00: Hans

2 Præstens 5 min.
- Babysalmesang orientering

Babysalmesang er genoptaget. Første gang var 20.
april. 7 tilmeldinger.
Vi har ikke tilbud til dagplejere og vuggestuen i foråret.
Gudstjeneste 3. maj – afsluttes med kaffe/jordbærkage
Arne sørger for kage
Morgensang, 70 årsdagen for befrielsen, tirsdag 5. maj
med rundstykker – Anette henter.
5. maj ringes med klokkerne 8.00-8.15

3 Siden sidst

Anette orienterer om kunst – Der kommer også
galleriskinner op i gangen. Vi inviterer Margit
Midtgaard til gudstjenesten den 14. maj, hvor hun vil
være til stede bagefter.
Børnegudstjeneste – 8. april: 63 deltagere! Behov for
2 ”kokke” til hver børnegudstjeneste. Børneudvalget
finder flere madhjælpere.
A-udvalget: Anette Jorsal har overtaget
formandsposten efter Hanne Føns. Udflugt med
Dalby går i år til Moesgaard den 6. september. Hele
programmet for kommende sæson er på plads.

4

Orientering fra personalemøde

5 Orientering om kirkerestaurering
- Herunder medarbejdernes ønske om
mere orientering

OK

-

MR-repræsentanter kommer til møde kl. 8.00
og orienterer om både renovering og værdier.
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-

-

Drøftelse af tiltag om gulv
Forslag om ekskursion til Vonsild Kirke
for at se gulv og til Fjelstrup Kirke for
at se lys. Fastsættelse af dato
Sognehusstatus fra 1. august

-

Drøftelse af, hvor vidt gulvet skal stige kun fra
korbuen. Vedtages senere
Ekskursion: Onsdag den 6. maj kl. 17.00.
Kørsel i private biler.
Drøftelse af medarbejdernes ekstra
timeforbrug på hele tiden at stille op og stille
om i sognehuset. Overvejelse af at tilføre flere
timer.

6 Meddelelser
- Indgået post

2. pinsedagsgudstjeneste i Nicolaikomplekset.

7 Cykelgudstjeneste 19. juli

Arne lægger ruten. Undervejs synges der og læses op.
18.30 afgang fra sognehuset. Afslutning i en privat
have.

7a Kvartalsregnskab

Ok og ros til kassereren – igen

7b Sognemedhjælper – hvad gør vi efter afslag

Foreløbig har vi hyret hjælp til babysalmesang.
Vi arbejder på at kunne tilbyde dagpleje og
vuggestue ”De små synger” senere på året.

Beslutninger
8 Kirkens værdier i Sdr. Bjert – drøftelse og
vedtagelse

Vedtaget med enkelte ændringer.
Skal offentliggøres i diverse medier - lokale avis,
facebook, hjemmesiden, menighedsmødet, m.m.

8a Fælles gudstjeneste med Dalby 6. sept

Gudstjenesten er denne dag flyttet til Dalby ifm årets
udflugt.

8b Indkøb af robotplæneklipper

Bevilget

9 Eventuelt

Arrangere menighedsmøde – vi afventer, at Arne taler
med arkitekt.

10 Næste mødedato: tirsdag 19. maj kl. 17
Mødeindleder Hans Lind

Ok

11 Lukket punkt

Ok
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