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Menighedsrådsmøde tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19.00
hos Inger Michelsen, Haugevej 52
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden + underskrift af referat fra sidste møde.

2.

Meddelelser:
Sognepræst
Formand
Andre

3.

Evaluering (adventsmøde, stillegudstjenester m.m.)

4.

Plan for det kommende år mht. gudstjenester, særlige ønsker m.m.

5.

Godkendelse af foreløbigt budget for 2017.

6.

Valg af repr. for Grathe MR i forb. med ansættelse af ny sognepræst i Hinge-Vinderslev.

7.

Fastsættelse af dagsorden for menighedsmøde den 1. juni.

7a:

Eventuelt (indsat på mødet).

Kaffepause
8.

Punkt til behandling på lukket møde.

Hauge, den 18. maj 2016
Verner Pedersen / Inger Michelsen

Referat (Inger)
Tilstede: Jørgen Løvstad, Verner Pedersen, Ruth Jespersen, Margit Sørensen, Dorte Kristiansen,
Inger Michelsen.
Overværende til og med kaffepausen: Søs Lauritsen.
Ad 1: Referat fra sidste møde underskrevet. Dagsorden godkendt med indsættelse af pkt. 7a.
Ad 2: Meddelelser:
JL: Forslag om anskaffelse af elpiano som fast inventar i kirken. - Vi overvejer forslaget.
Forslag om at konfirmanderne efter et kort kursus medvirker med gospel ved gudstjenesten
1. søndag i advent - Enighed om, at vi støtter forslaget og meget gerne ser, at
konfirmanderne også giver et nummer ved det efterfølgende kaffebord i forsamlingshuset.
Orienterede om, at Thorning MR har købt fire messehageler i kirkeårets farver, og at der evt.
kan anmodes om, at præsten må bruge dem hos os ved specielle lejligheder. - Derefter kort
diskussion om, hvorvidt vi ønsker anvendelse af messehagel. Det må konstateres, at der i
menighedsrådet ikke er enighed om dette.

Menighedsrådet for Grathe Sogn - 24.05.2016
JL:

Søs:
IM:

Side 2 af 2

Forslag om at JL spiller et par numre (pop-musik) forud for gudstj. i markedsteltet. Menighedsrådet støtter forslaget.
Forelagde forslag om konfirmationsdatoer til og med 2022. - Forslaget godkendt for Grathes
vedkommende. Konfirmationer i Grathe foregår til og med år 2022 hvert år kl. 9.00.
Det aftalte arbejde med fjernelse af alger og kalkning af kirketårn m.m. er foretaget.
Ligeledes er det aftalte arbejde mht. graverhuset overstået.
Har fået henv. fra Lokalbladet ang. frivilligt bidrag. - Vi har tidligere støttet Lokalbladet med
et meget beskedent beløb, men aftalen er gledet ud. Det besluttedes at forhøje det tidligere
beløb og lave en stående aftale på kr. 1.500,- pr. år. Inger sætter det i værk.

Ad 3: Evaluering. - Vedr. adventsmøde, se pkt. 2, forslag om at konf. medvirker med gospel.
Mht. stillegudstjenester ønsker vi fremover at afholde tre om året, heraf én i efteråret, én i
februar/marts og én langfredag.
Ad 4: Punktet drøftedes, så vore repræsentanter i gudstjenesteplanlægningsudvalget kender vore
ønsker for det kommende år. Hvorvidt alle ønsker kan imødekommes, må bero på den videre
forhandling i hele udvalget. Grathe menighedsråd er af den opfattelse, at ingen af pastoratets
sogne har førsteret til gudstjeneste på bestemte helligdage hvert år, medmindre der er
enighed herom. Hvis der ikke kan opnås enighed, må der laves turnus.
Ad 5: Foreløbigt årsbudget: Grathe Sogns Menighedsråd, CV-nr. 18220113, Budget 2017,
Bidrag budget afleveret d. 10-05-2016 kl.14:24 forelagt, godkendt og behørigt
underskrevet på særskilt formular (Udskrift af beslutningsprotokol) til indlæsning i
regnskabsportalen.
Ad 6: Ruth Jespersen valgtes som repræsentant for Grathe vedr. ansættelse af ny sognepræst i
Hinge-Vinderslev pastorat. Inger giver besked til provsti og stift.
Ad 7: Mødet er annonceret i Kjellerup Tidende pr. 25. maj. Inger og Ruth deler flyers ud til
samtlige husstande i sognet. - Ruth medbringer nogle eksemplarer af folderen "Hvilke
opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad?" Margit forbereder ost og drikkevarer.
Dorte bager og medbringer kaffe.
Dagsorden for mødet: Velkomst og orientering v. formanden, herefter orienterer øvrige
rådsmedlemmer om de forskellige funktioner i rådet. Debat/drøftelse ang. sognets fremtid,
spørgsmål og ønsker fra menigheden. Afrunding.
Ad 7a: Tidspunkt for næste møde ikke fastlagt - afhænger af tidsplan for menighedsrådsvalget, men
gerne i sidste halvdel af august. Valgbestyrelsen undersøger, om det er tidligt nok og foreslår
en dato.
Inger nævnte, at vi nok bør få skiftet kirkens radiatortermostater inden vinter.
Kaffepause - Søs forlod mødet efter kaffen.
Ad 8: Behandling/drøftelse og beslutning foregik i lukket møde.

Underskrifter:

