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Menighedsrådet for Grathe Sogn 16.05.2017

Menighedsrådsmøde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 18.00
hos Inger, Haugevej 52
Dagsorden:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra 24.04.2017
Meddelelser:
Sognepræst
Formand
Andre
Jubilæet
Budget for 2018
Samarbejdsaftale vedr. præstesekretær
Eventuelt
Lukket punkt (hvis behov)
Gråmose, den 10. maj 2017
Sten Langdahl

Referat: Inger
Mødedeltagere: Alle var mødt.
Overværende: Søs Lauritsen
Ad 1: Dagsorden godkendt. Punkt 7 udgår.
Referat vedr. møde 24.04.2017 underskrevet.
Ad 2: Meddelelser:
JL: Udtrykte glæde og tilfredshed med jubilæumskoncerten (Cash i kirken - kirken var fyldt
til sidste plads, og Karsten Holms fortællinger ind imellem de musikalske indslag udgjorde
en prædiken i sig selv). Alle mødedeltagere tilsluttede sig.
JL: Fremlagde regler for fanevagt ved kirkelige handlinger. Reglerne udsendes efterfølgende
til alle foreninger i pastoratet. (Kopi vedhæftes ref.)
SL: Orienterede om brug af Flextur som kirkebil i pastoratet. Brugerne skal selv lægge ud,
men kan bede om skema til refusion af udgiften hos graveren i den kirke, hvor brugeren
deltager i gudstjenesten eller hos det menighedsråd, der er arrangør i forb. med foredrag o.l.
RJ: Ansættelseskontrakt vedr. organist tilrettes.
Søs: Kalkning af kirken er igang - graverhus er kalket.
Ad 3: Endeligt program fastlagt for både festgudstjeneste og sammenkomst i forsamlingshuset.
Aftale om borddækning (hvide duge, mørkerøde servietter og gerbera i høje vaser).
Aftale om sangblade med salmer til gudstjenesten (754: Se, nu stiger solen af havets skød 257: Vaj nu, Dannebrog, på voven - 260: Du satte dig selv i de nederstes sted - 470: Lad os
bryde brødet sammen ved hans bord - 240: Dig være ære).
Aftale om sangblade til forsamlingshuset (Det dufter lysegrønt af græs - Niels Hvams sang
fra tårnindvielsen i 1930 - Jylland mellem tvende have - Mads Doss).
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Aftale om køkken- og serveringshjælp (Simon Kristiansen eller hans veninde, Mads
Lauritsen + en person mere. Søs og Margit forhører sig).
Mad leveres af Louise, Vinderslev Forsamlingshus, drikkevarer af Hauge Minimarked.
Velkomst i forsamlingshuset v. Sten, festtale v. Jørgen Løvstad + Inger.
Ad 4: Budgetudkast udsendt af Inger til menighedsrådets medlemmer pr. mail den 5. maj. I forhold
til det udsendte forslag vedtoges det at ændre forventede udgifter vedr. koret, idet den
skønnes at blive større end først antaget. Inger beder LMO tilrette budgetudkastet og sender
det ud, så snart det er sket. Foreløbigt budget for 2018 kan herefter vedtages. Der er budgetsamråd den 30. august
Ad 5: Samarbejdsaftale mellem Hørup og Thorning, Grathe og Vium Sognes Menighedsråd vedr.
kordegnefunktion forelagt og godkendt d.d. af menighedsrådet. Aftalen træder i kraft den 1.
juli 2107, såfremt aftalen godkendes af alle fire menighedsråd. (Aftalen vedhæftes som
bilag).
Ad 6: Næste møde er den 14. juni kl. 18.00 hos Margit.
Første møde efter sommerferien aftalt til 15. august kl. 18.00 hos Sten.
_______________________________________________________________________________
Underskrifter:

