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Menighedsrådsmøde onsdag den 9. marts 2016 kl. 19.00
hos Dorte Kristiansen, Haugevej 23, Hauge
Dagsorden:
1.
.

Godkendelse af dagsorden /
Underskrift af referat fra mødet den 13. januar (ref. er vedh. som bilag)

2.

Meddelelser:
Sognepræst
Formand
Andre

3.

Godkendelse af regnskab for 2015.

4.

Evt. særlige prioriteringer vedr. budget for 2017. (Udmeldelse om foreløbig driftsramme fra
provstiet ca. 15. april - der er sidste frist for indsendelse af foreløbigt budget for 2017 den
15. juni).

5.

Punkter til dagsorden for fællesmøde i Vium den 27. april.

6.

Kirkebladet - ris/ros.

7.

Fotografering af menighedsrådet (til hjemmesiden). Punktet udsat fra sidste møde.

8.

Kommende arrangementer inden næste møde - hvem gør hvad.

9.

Eventuelt - herunder fastsættelse af næste møde.
Hauge, den 4. marts 2016
Verner Pedersen / Inger Michelsen

Referat: Inger
Tilstede: Verner Pedersen, Dorte Kristiansen, Margit Sørensen, Ruth Jespersen og Inger Michelsen.
Afbud fra Jørgen Løvstad.
Overværende: Søs Lauritsen.
Ad 1: Dagsorden godkendt. Mødereferat fra sidste møde underskrevet af de tilstedeværende.
Ad 2: Meddelelser:
IM: Har aftalt med Jørgen Løvstad, at vi skal indrykke annonce i Kjellerup Tidende vedr.
stillegudstjenesten Langfredag. (Indrykkes i uge 12 iflg. aftale med JL efter MR-mødet).
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VP: Formand og kasserer har på menighedsrådets vegne indvilliget i at være med i fælles
annoncering af gudstjenestetider i Kjellerup Tidende (sammen med primært sognene i den
gl. Kjellerup Kommune). Der er indhentet pristilbud for annonceringen på kr. 1.500,- +
moms pr. kirke årligt.
RJ: Thornings kirkesanger Tove Moody Henriksen har opsagt sin stilling pr. 1. april grundet
nedgang i timetal (færre gudstjenester i Thorning). Opsigelsen berører også os, da vi har
samarbejdsaftale med Thorning vedr. kirkesangerstillingerne. Stillingsannonce er indrykket
af Thorning Menighedsråd i Kjellerup Tidende d.d. med ansøgningsfrist til 21. marts.
RJ: Menighedsrådenes kontaktpersoner i Ikast-Brande Provsti afholder Erfa-møde med
konsulent Kirsten Lund den 16. marts. RJ deltager.
RJ: MUS-samtale med organist er afviklet (i fællesskab med Thorning).
RJ: Menighedsrådet i Ans har foreslået et møde om evt. fælles præstesekretær/kordegnekontor. Det foregår i Ans Sognehus den 7. april. VP og RJ deltager.
MS: Har forespurgt provsten, hvorvidt vi skal have provstiets tilladelse til fældning af gl.
træer på kirkens parkeringsplads og fået den besked, at vi ikke skal bede om tilladelse, når
træerne/hækkene befinder sig uden for kirkegårdsmuren.
MS: Vi har problemer med et udgået legatgravsted. Gravstedsindehaver befinder sig i
Tyskland og reagerer ikke på henvendelser om en evt. forlængelse eller nedlæggelse af
gravstedet. MS og IM arbejder videre med sagen.
Søs: Har været i tlf. kontakt med gravstedsihændehaver vedr. restance for renholdelse af
gravsted for 2014. Søs og Inger arbejder videre med sagen.
Ad 3: Kassereren forelagde årsregnskab for 2015 til godkendelse:
Grathe Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18220113, Regnskab 2015, Afleveret d. 02-032016 10:32 herefter godkendt med den bemærkning, at det er LØVSUGEREN og ikke
plæneklipperen, der er repareret jvnf. Menighedsrådets forklaringer til regnskabet. Godkendelsesformular behørigt underskrevet sammen med Menighedsrådets regnskabserklæring
vedr. 2015.
Ad 4: Det er besluttet at afsætte et beløb til fortæring/kirkefrokost efter festgudstjeneste i
anledning af kirkens 100-års fødselsdag.
Ad 5: Punkter til dagsorden for fællesmøde i Vium den 27. april:
- Samarbejdsaftaler.
- Diskussion vedr. fælles præstesekretær / fælles kordegnekontor.
- Fordelingsnøgle vedr. betaling for kirkeblad.
- Dato for fejring af 100-års jubilæum i Grathe.
- Kirkebladet - ris/ros.
Ad 6: Punktet ønskes drøftet på fællesmøde i Vium den 27. april (se pkt. 5).
Ad 7: Menighedsrådsmedlemmerne sender hver især et passende foto til Inger (som en vedhæftet
fil eller evt. et pasfoto, som kan scannes) hvorefter hun sender dem samlet til præstesekretæren.
Ad 8: Kirkekaffe den 13. marts: Ruth og Inger.
Kirkekoncert den 15. marts: Inger aftaler forplejning m.m. af Ten Sing 7 med Britta
Sauermilch.
Kirkekaffe påskedag, den 27. marts: Margit og Søs. Søs sørger for småkager.
Kirkekaffe den 24. april: Ruth og Inger. Inger sørger for småkager.
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Ad 9: Søs: Graverhusets mure mod syd og vest ser igen afskallede ud på trods af kalkning i 2015.
Søs aftaler tid for møde med mureren og VP, så vi kan drøfte det tilbagevendende problem
og finde ud af, hvordan det løses. Mødetidspunktet rundsendes; øvrige MR-medlemmer, der
har mulighed for det, er velkomne til at deltage. Vi kan evt. besigtige træerne på
parkeringspladsen ved samme lejlighed.
RJ og IM kontakter biskop, provst og sognepræst vedr. dato for festgudstjeneste i anledning
af 100-års jubilæet.
- Næste MR-møde afholdes i forbindelse med fællesmødet i Vium den 27. april.
- Nyt møde aftalt til 24. maj kl. 19.00 hos Inger.
Tak til Dorte for husly og forplejning!

Underskrifter:

