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Menighedsrådsmøde tirsdag den 28. august 2018 kl. 17.00
hos Ruth, Kong Knapsvej 7, Gråmose
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra 11. juni.

2.

Meddelelser.

3.

Orientering vedr. byggeri af ny præstebolig i Thorning.

4.

Fremlæggelse af kvartalsrapport for 2. kvartal.

5.

Fremlæggelse af vejledende lønblad gældende fra 01.04.2018 til næste lønregulering pr.
01.12.2018.

6.

Kommende arrangementer.
- Syng fra DEN BLÅ 29. aug. kl. 19.00
- Høstgudstjeneste i Gråmose 16. sept. kl. 10.30 - m. dåb
- Rytmisk gudstj. med TenSing7, tirsdag den 25. sept. kl. 19.00

7.

Eventuelt, herunder fastlæggelse af mødedatoer.

.
Hauge, den 24. august 2018
Sten Langdahl / Inger Michelsen

Referat (Inger)
Mødedeltagere: Sten Langdahl, Ruth Jespersen, Margit Sørensen, Christoffer Thomsen, Inger
Michelsen.
Overværende: Søs Lauritsen.
Jørgen Løvstad var forhindret på grund af andet møde.
Ad 1) Dagsorden godkendt og referat fra sidste møde underskrevet.
Ad 2) RJ: Ansøgningsfristen vedr. den vakante organiststilling var 16. august. Der indkom to
ansøgninger, hvoraf ingen kan bruges, så vi står reelt uden ansøgere til stillingen.
IM: Jørgen Løvstad har fået en forespørgsel vedr. tidspunkter for konfirmationer år 2023.
Menighedsrådets holdning er, at sognepræsten fastlægger tidspunkterne.
IM: Provstiudvalget har bebudet et besøg i Grathe den 4. sept. - vi har intet nyt at meddele
provstiudvalget ud over, hvad der allerede foreligger fra Provstesynet i år.
IM: Der er kommet brev fra Nordea ang. gebyrstigninger. Nu koster det kr. 300 årligt for os
overhovedet at have en konto i banken ud over, hvad vi i forvejen betaler i form af negativ
rente og gebyrer for netbank og div. transaktioner. Desuden skal vi fremover betale kr. 600,hver gang der er ændringer i forbindelse med fuldmagt.
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IM: Omtalte brev fra Skovbo Data vedr. sikring af gravsten. - Vi aftalte, at graver og
kontaktperson ved lejlighed inspicerer gravstederne for at klarlægge, hvorvidt vi
overhovedet har et problem med usikre gravsten på Grathe kirkegård.
Søs: Har henvendt sig til tømreren ang. reparation af karme og luger ved glamhullerne, men
han har ikke tid i øjeblikket. Arbejdet må eventuelt udskydes til næste år.
Ad 3) SL orienterede: Ansøgning om nedrivning er indsendt - høringsfrist vedr. beslutning om
nedrivningen er den 5. sept.
Der er indhentet tre oplæg vedr. forslag til ny præstebolig - meget forskellige og interessante
oplæg. Der skal være byggeudvalgsmøde mandag den 3. sept., hvorefter der indkaldes til
fællesmøde ang. nybyggeriet.
Ad 4) Kvartalsrapport for 2. kvartal fremlagt og godkendt. Afregning vedr. indbrud i graverhuset er
endnu ikke indkommet fra ForsikringsEnheden - vi har ca. 25.000,- tilgode, men vores
tilgodehavende kunne først opgøres i sidste halvdel af juni. Forhåbentlig får vi vores
tilgodehavende inden udløbet af 3. kvartal.
Ad 5) Vejledende lønblad forelagt; lønbladet tages til efterretning.
Ad 6) Kommende arrangementer:
Syng fra DEN BLÅ - alt er under kontrol.
Høstgudstjenesten i Gråmose den 16. sept. kl. 10.30:
Inger indsender annonce til Kj.T. - Inger leverer æbler.
Sten leverer hø til døbefont.
Margit, Ruth og Inger sørger for frokost + et par bradepandekager.
Sten laver kaffe
Ruth + Søs sørger for bænk + stole til dåbsfolk og faddere.
Christoffer kontakter Anders Pedersen vedr. hjælp med halmkirken.
Inger kontakter Tom vedr. lyd og Anne Grete vedr. alterbrød.
Søs tager sig af pyntning m.m.
Rytmisk gudstj. tirsdag den 25. sept. med TenSing7:
Inger indsender annonce til Kj.T. + pressemeddelelse.
Inger laver udkast til plakat.
Ad 7) Evt.
MS: Vi skal have vores kirkegårdsregulativ fornyet.
IM: Vi skal kigge på persondataloven mht. hjemmeside m.m.
RJ: Dåbsklude - kan vi evt. samle frivillige, der vil tage sig af fremstillingen?
CT: Har man overvejet lys på kirken i aftentimerne?
Næste møde fastsat til torsdag den 11. oktober kl. 17.00 hos Christoffer, Bindstouwvej 3,
Thorning.
Underskrifter:

