Menighedsrådsmøde
Onsdag 25. november kl. OBS OBS 17.30!!!!!!
i sognehuset
REFERAT
Mødeindleder

Bent Junker

Mødeleder:
Afbud:

Arne Friis

Dagsorden
Godkendelse af referat fra 28. oktober 2015

Ok

Godkendelse af dagsorden

Ok

Orientering / drøftelse
1 Nadverhjælpere: Husk kalender

6. dec. Kl. 10.30 Bent
13. dec. Kl. 16.00 Hans + Thyge
20. dec. Kl. 10.30 Thyge
25. dec. 10.30 Arne
27. dec. 10.30 Hans
3. jan. Kl. 9.00 Arne
10. jan. Kl. 10.30 Hanne
17. jan. Kl. 10.30 Arbejde
24. jan. Kl. 9.00 Graver (Hans ??)
31. jan. 10.30 Bent
7. feb. Kl.10.30 Thyge
14. feb. Kl. 10.30 Hans
21. feb. Kl. 9.00 Bent

2 Præstens 5 min.

3 Siden sidst
- Anette: Hans og Anette til
businessbrunch på SDU for at finde
studentermedhjælper til projekt
- Anette: Tilmeldt til kursus om foldere –
grafik
- Anette: Værdiark sendt til grafiker
- Hanne & Hanne: APV ift graverne
gennemført i dag på alle tre kirkegårde
på Stenderuphalvøen
- Tine: Alle børnehaver deltager i
juleafslutning i kirken i år

4 Meddelelser
- Stiftsmagasin
- Menighedsrådsvalg 2016
- Orientering om stiftsdag 6. feb. 2016
- Julenat
5 Status på renovering
- Placering af salmetavler
- Placering af salmebogshylder
- MR-medlemmer skal kigge på farver i
løbet af torsdag

Er bestilt
Sættes på som punkt på næste møde
Opfordring til at deltage

Arne: Overordnet set – det går planmæssigt.
Glasdøren til kirkecafé kommer først senere.
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Formentlig uge 10.
Økonomi ser stadig fornuftig ud.
5a Orientering om depotrum ved spejderhuset

Beslutninger

Spejderne vil gerne have et depotrum over fyrrummet
ved spejderhuset. Der skal laves el-arbejde samt lidt
småudbedringer.
Beslutningsreferat skal fremover laves som separat
referat af hensyn til overførsel til data arkiv.

6 Valg af formand

Anette Jorsal

7 Valg af næstformand

Arne Friis

8

Hans Lind

Valg af kasserer

9 Valg af kirkeværge

Bent Junker-Hansen

10 Valg af sekretær

Arne Friis

11 Valg af kontaktperson

Hanne Føns

12 Brugen af levende lys efter kirken er renoveret Vi begrænser brug af levende lys f.eks. til
midnatsgudstjeneste juleaften for at mindske sodning.
Der skal stadig være levende lys i globen og på
alterbordet.
Vi overvejer at gå over til lyskæder på juletræet.
Der arbejdes videre med olielampemuligheder.

Ansøgning

13 Ansøgning fra kasserer om højskoleophold

Bevilget

13A Ansøgning om fondsmidler til indkøb af nyt
klaver til kirken

Godkendt

13B Ansøgning om køb af pc, som kobles på på
sognehusets system og er fast tilkoblet
fremviseren.

Godkendt

Forhandlinger
14 Genåbning af kirken – hvad er planen?

Tine og Søren har godt fat i gudstjenesten, hvor der er
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Brug af penge til annoncering

luciaoptog m.m.
Bagefter serveres et glas for at markere den festlige
dag.
Annonce i Bjert Stenderup Avisen
Håndværkere og provstiudvalg inviteres af
menighedsrådet. Det samme gør præster og
menighedsråd fra de øvrige kirker på
Stenderuphalvøen.

Eventuelt
15 Brugsen er lukket – hvor skal vi handle?

Vi handler fremover i Rema og har oprettet konto.

Lukket møde

16 Forespørgsel på køb af jord

Arne Friis og Bent Junker-Hansen tager kontakt til
ansøger.

17 Indstilling fra ansættelsesudvalg vedr. kirkeog kulturmedarbejder

Indstillingen godkendt.

18 Næste mødedato tirsdag 12. januar 2016
Mødeindleder : ?????
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