Menighedsrådsmøde
OBS OBS MØDESTART
Onsdag 30. september 2015 kl.18.00
i sognehuset
REFERAT
Mødeindleder

Hans Lind

Mødeleder:
Afbud:

Arne Friis

Dagsorden
Godkendelse af referat fra 26. august 2015

Ok

Godkendelse af dagsorden

Ok

Orientering / drøftelse
1 Nadverhjælpere: Husk kalender

4. oktober 10.30 Arne
11. okt. 10.30 Bent
18. okt aftengudstjeneste uden nadver
25. okt. 10.30 Hans

2 Præstens 5 min.

3 Siden sidst
- Nøgler
- Teknikbøvl med projector
- Lutherturen
- Moesgaard-udflugten

4 Meddelelser
- Orientering ved fmd. af bevillinger fra
provsti

5 Status på renovering

- Arne Friis har fået overdraget alle nøgler og
blanketter. Nøgler hænger nu i aflåst nøgleskab –
Arne er ansvarlig.
- John Hansen tager fat i firma, som har hængt
projector op, og får lavet en vejledning og får det til at
fungere.
- fin opbakning – dejligt udflugtsmål. Regnskab endnu
ikke kendt.
- babysalmesang – en gang mere. Lisette Andersen
har gjort det rigtig godt.
- Tine udtrykker sin taknemlighed for et meget fint
program for vores afrikanske gæst – lige fra skolen til
minikonfirmander og private besøg.
- Arne Friis omtaler høstgudstjenesten med god
opbakning, fin frokost og auktion. Flot
indsamlingsresultat – 8.500 kroner, lidt mindre end
sidste år.

Ekstra bevilling til flytning af prædikestol
Bevilling til kirke- og kulturmedarbejder.

Prædikestol ved at blive sat op på sydvæggen.
Farver prøvesættes snart af på bænke
Tidsplan: Forventer helt klart til indflytning midt i
december. Håber indvielse søndag 13. december.
Trappe op til orgel er sat op. Lysekroner sættes snart
op. Er ved at gøre klar til at sætte altertavle op.
Angående alterbord. Vi har registreret bemærkninger
fra kgl. Bygningsinspektør og nationalmuseet. Vi
tager det op på næste byggeudvalgsmøde.
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6 Orientering fra graver om kirkegårdstur og
ekskursion til Slagelse (udgået fra seneste
møde)

Beslutninger

7 Kirke- og kulturmedarbejder/kirkesanger:
Nedsættelse af ansættelsesudvalg og
stillingens indhold

Hanne fortæller om den inspiration, som hun har
hentet på kurser og messer. Arne Friis og Bent
Junker-Hansen tager sig af ansøgning om løvsuger.

Beslutningsreferat skal fremover laves som separat
referat af hensyn til overførsel til data arkiv.

Udvalget skal finde ud af, hvad personen skal lave, og
hvilke kompetencer vedkommende skal have. Vi
arbejder ikke efter en fast kirkesanger om søndagen,
mens der er et større behov til kirkelige handlinger
som begravelser. Vi overvejer et korps af frivillige
kirkesangere.
Udvalget består af Hanne Føns, Tine Illum, Inge
Vesterdal og Søren Andresen.
Stillingsopslag skal være klar på næste møde i
menighedsrådsmøde.
Tine laver en Doodle.

Forhandlinger
8 Genåbning af kirke – hvad gør vi?

Håber at holde åbningsgudstjeneste inden jul. Med al
den usikkerhed, der er.
Udvalg til åbning af gudstjenesten – Arne Friis, Tine
Illum, Søren Andresen og Inge Vesterdal.

9 Julekoncert og arrangementer inden kirken
åbner inden december.

Julekoncert onsdag den 16. december. Forhåbentlig i
den nye kirke.

13 Eventuelt

14 Næste mødedato onsdag 30.okt 16.30
Mødeindleder : Bent Junker
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