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Menighedsrådet for Grathe Sogn - 11.10.2018

Menighedsrådsmøde torsdag den 11. oktober 2018 kl. 17.00
hos Christoffer Thomsen, Bindstouwvej 3, Thorning
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra 28. august.

2.

Meddelelser.

3.

Kirkegårdsvedtægten - hvordan kommer vi videre? (Se kopi af kirkegårdsvedtægt fra anden
kirkegård i mail fra Sten af 28. august + vedhæftet standardforslag fra Kirkeministeriet
2018).

4.

Behandling af revisionsprotokollat vedr. regnskab for 2017 samt den uafhængige revisors
revisionspåtegning. (Revisionsprotokollatet skal underskrives af hele menighedsrådet og
være på DAP'en senest 15. oktober).

5.

Godkendelse af endeligt budget for 2019.

6.

Evaluering af arrangementer siden sidst.

7.

Eventuelt, herunder fastlæggelse af mødedatoer.

8.

Lukket punkt.
Gråmose, den 9. oktober 2018
Sten Langdahl

Referat: Inger
Mødedeltagere: Jørgen Løvstad, Sten Langdahl, Christoffer Thomsen, Margit Sørensen, Ruth
Jespersen, Inger Michelsen.
Overværende: Søs Lauritsen, som forlod mødet inden pkt. 8.

Ad 1) Dagsorden godkendt. Referat fra 28. august behørigt underskrevet.
Ad 2) Meddelelser:
RJ: Har deltaget i Erfa-møde for kontaktpersoner den 1. oktober.
RJ: Der afholdes fælles medarbejdermøde den 22/11 kl. 16.30 i Vium.
RJ: ønsker at deltage i lederkursus i foråret 2019 - menighedsrådet bakker om om ønsket.
JL: Omtalte kort Israelsturen, som forløb fuldstændig planmæssigt. Super fin og udbytterig
tur med godt fællesskab deltagerne imellem.
JL: Konfirmanderne er godt igang, og minikonfirmanderne starter efter uge 42 (Heidi).
Begge hold medvirker ved fam.gudstjenesten m.m. i Grathe 1. søndag i advent.
JL: omtalte Alle Helgens-mødet i Thorning, som i år, især af hensyn til de efterladte,
afholdes på selve Alle Helgens søndag i tidsrummet mellem gudstj. i hhv. Thorning kl. 10.30
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og Grathe kl. 14.00. Mødet foregår i Thorning Forsamlingshus og indledes med en bid
brød, inden sogne- og hospitalspræst Anette Kortegaard, Silkeborg Kirke, taler. Der er som
vanligt sendt indbydelse ud til de efterladte.
JL: Arbejdet med byggeriet af sognehus/herberg er godt i gang.
IM: nævnte invitation til opfølgning- og inspirationsmøde vedr. kirkegårdsprojekt 2018, som
finder sted i Ikast Kirkecenter onsdag den 21. nov. 2018 kl. 17.00-22.00. Tilmeldingsfrist er
15. nov.. Konklusion: IM tilmelder Søs, Sten, Ruth og Inger.
IM: Omtalte projekt "Brodér en linje fra din yndlingssalme" - indledende møde i Vium
Menighedshus onsdag den 23. okt. kl. 19.00. Omtal gerne mødet for evt. interesserede.
MS: Intet.
CT: Intet.
Søs: Har haft besøg af Rasmus Maretti fra Weishaupt, der forespørger om menighedsrådet
vil købe det overvågningsmodul, som fa. Weishaupt satte op, fordi man fra firmaets side
ikke kunne garantere, at der ikke kunne komme flere hvepse, natsværmere m.m. ind i
dysekammeret med funktionsstop til følge - i modsat fald ville han pille det ned. Vi kunne
overtage det til en pris af kr. 2.500.- + moms. Konklusion: Menighedsrådet mener, at det
omtalte overvågningsmodul bør blive siddende (for fa. Weishaupts regning) som sikkerhed
for, at udfald pga. insekter i dysekammeret ikke gentager sig, så længe der ikke er fundet en
anden løsning på problemet. Menighedsrådet kan evt. selv sørge for et taletidskort til
modulet, men det er også det, vi kan strække os til. Formanden forelægger
menighedsrådets synspunkt i sagen for fa. Weishaupt/Rasmus Maretti.
SL: Vedr. præstegårdsudvalget: Der er afholdt møde med A2Arkitekterne ang. byggeri af ny
præstebolig, og der er indgået en Rådgiveraftale, som er set af provstiet og nu videresendes
til stiftet. Der indkaldes til fællesmøde i Vium Menighedshus fredag den 2. nov. kl. 16.00,
hvor arkitektfirmaet præsenterer projektet for de tre menighedsråd. Det forlyder, at
Silkeborg Kommune har en lang behandlingstid for byggetilladelser, ca. 8-14 uger. Der skal
først ansøges om graveaftale.
Ad 3) Kirkegårdsvedtægten.
Der nedsattes en arbejdsgruppe, bestående af Søs, Margit og Sten. Gruppen laver et
oplæg/udkast til ny kirkegårdsvedtægt, som forelægges for menighedsrådet først i det nye år.
Inger rundsender kopi af det udkast, vi arbejdede med i 2013.
Ad 4) Revisionsprotokollat og Revisionspåtegning vedr. Regnskab 2017 forelagt og godkendt uden
bemærkninger. Revisionsprotokollatet underskrevet af samtlige rådsmedlemmer til indlæg
på DAP'en.
Ad 5) Grathe Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18220113, Budget 2019, Endelig budget afleveret d.
28-09-2018 07:52 godkendtes. Foreløbigt referat vedr. punktet behørigt underskrevet på
særskilt blanket til indlæg på DAP'en.
Ad 6) Evaluering af arrangementer:
- Vedr. Syng i DEN BLÅ 29/8: Fantastisk aften! Vi vil gerne gentage arr. med Forårssange,
foreløbig aftalt til onsdag den 3. april 2019 kl. 19.00 i Grathe Kirke.
- Frilufts- og høstgudstj. i Gråmose den 16. sept. måtte pga.en lidt for truende vejrudsigt og
et forvarslet stort dåbsfølge flyttes til kirken, hvorimod kirkefrokosten blev indtaget i
Beboerhuset i Gråmose. Stor tak til Søs for den flotte pyntning i kirken.
- Rytmisk gudstj. med TenSing7 den 25. sept.: Igen en fantastisk aften, som endte meget
stemningsfuldt.
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Ad 7) Evt.
- Vedr. Christoffers forslag om evt. belysning af kirken i aftentimerne: Christoffer
undersøger muligheder og også gerne priser og vender tilbage, så vi kan få det med som et
punkt på en fremtidig dagsorden.
- Næste møde (m. bl.a. konstituering for 2019) afholdes i forlængelse af fællesmødet i Vium
Menighedshus fredag den 2. nov. (formentlig kl. ca. 17.30).
Søs forlod mødet efter punkt 7.
Ad 8) Lukket punkt.
- Punktet drøftedes, men ingen konklusion. Sættes på dagsorden for fællesmødet i Vium den
2. november.
Underskrifter:

