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Menighedsrådsmøde torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.00
hos Margit Sørensen, Aalborgvej 8, Gråmose
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af regnskab for 2016 (tidligere udsendt pr. mail)

3.

Budget 2017, herunder engangsønsker til budget for 2018

4.

Ansøgning om fritagelse for regel om indhentning af tilbud vedr. kalkning (udkast vedhæft.)

5.

Præstegårdsudvalg - diskussion af, hvad, der hører under det.

6.

Jubilæum - herunder koncert og invitationer til samme og andre arrangementer.

7.

Kirkebil.

8.

Drøftelse af pkt. fra fællesmødet vedr. fællesarrangementer.

8a.

Valg af repræsentanter til koncertudvalg. (Indsat på mødet)

9.

Gennemgang og underskrift af diverse vedtægter (udkast vedhæftet)

10.

Meddelelser:
• Sognepræst
• Formand
• Andre

11.

Eventuelt - herunder fastsættelse af kommende møder.
Gråmose, den 17. febr. 2017
Sten Langdahl (Inger Mich.)

Referat (Inger)
Deltagere: Sten Langdahl, Ruth Jespersen, Margit Sørensen, Dorte Kristiansen, Inger Michelsen.
Jørgen Løvstad deltog fra pkt. 8 og frem.
Overværende: Søs Lauritsen.
Ad 1: Dagsorden godkendt med indsættelse af pkt. 8 a: Valg af repr. til koncertudvalg.
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Ad 2: Årsregnskab for 2016: Grathe Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18220113, Regnskab 2016,
Afleveret d. 16-02-2017 11:46 fremlagt, godkendt og behørigt underskrevet på særskilt
underskriftsblad til indlæggelse på DAP'en og
Menighedsrådets regnskabserklæring vedrørende 2016 for Grathe Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 18220113, Regnskab 2016, Afleveret d. 16-02-2017 11:46 behørigt underskrevet.
Ad 3: Kort drøftelse af budget for indeværende år i forbindelse med påtænkte udgifter i anledning
af jubilæet.
Derefter afklaring af engangsønsker til budget for 2018; vi søger midler til
1) Renovering af karme i kirkens glamhuller.
2) Anskaffelse af ny løvsuger + vogn for samme.
3) Renovering af kirkens parkeringsplads.
Inger udfylder skema og indsender det inden 1. marts.
Ad 4: Formanden indsender ansøgning til provstiudvalget.
Ad 5: Kort drøftelse af situationen. Enighed om, at vi gerne ser et bredt samarbejde i pastoratet.
Sten og Dorte har carte blanche med hensyn til afklaring af opgavens omfang.
Ad 6: Vedr. festgudstj. og efterfølgende kirkefrokost: Invitation sker ved annoncering i Kjellerup
Tidende, kirkebladet, Blichfang, opslag m.m. Annonce indrykkes i Kj. T. den 2. maj.
Pressemeddelelse til aviserne samtidig.
Vedr. Cash i kirken: Ruth forsøger at skaffe poster/plakat
Annoncering i Kj. T. 25. april. - Pressemeddelelse til aviserne samtidig.
Vedr. sangaften/møde for menigheden 28. marts i Gråmose: vi aftaler fordeling af opgaverne
pr. mail - (vedr. kaffebrygning, bagning m.m.). Inger laver annonce til Kj. T.
Vedr. arrangement for børnefamilier i efteråret: Vi arbejder videre med idéen og undersøger
muligheden for et evt. arrangement først i oktober.
Ad 7: Vedr. kirkebil: Situationen er uafklaret, idet der ikke kan skaffes transport til
kørestolsbrugere. Vi arbejder videre med sagen.
Ad 8: Referat fra fællesmødet i Thorning den 24. jan. er først modtaget 21. febr.
Vedr. fællesmødets pkt. 5: Det er vores opfattelse, at De ni læsninger kan indgå i stedet for
en gudstjeneste. Hvor og hvornår er op til beslutning i gudstjenesteplanlægningsudvalget.
Vedr. fællesmødets pkt. 9: Fordelingsnøglen 22% for Grathe, 33,5% for Vium og 44,5%
for Thorning skal ikke anvendes vedr. kirkebladet.
Vedr. fællesmødets pkt. 16: Grathe går ind for en fælles studietur for menighedsrådene.
Ad 8a: Til fælles koncertudvalg valgtes Margit og Inger.
Ad 9: Ny vedtægt for kasserer forelagt og underskrevet.
Ny vedtægt for regnskabsfører forelagt og underskrevet.
Ny vedtægt for sekretær forelagt og underskrevet.
- Vi arbejder videre med forretningsorden og øvrige vedtægter.

Menighedsrådet for Grathe Sogn - 23.02.2017

Side 3 af 3

Ad 10: Meddelelser:
JL: Arbejder med Info-aften den 14. marts vedr. tur til Israel i efteråret 2018.
JL: Glæder sig over "fuld besætning" igen mht. kirkernes ansatte.
RJ: Steen Pedersen er indtrådt i stillingen som organist fra 1. februar 2017.
IM: Elpiano er indkøbt iflg. beslutning på møde den 23. januar (uden referat).
IM: Der er i samarbejde med Thorning og Vium indkøbt 40 stk. tillæg til salmebogen +
melodibøger til kirkesangerne iflg. beslutning på fællesmødet i Thorning den 23. januar.
Ad 11: Eventuelt:
Næste menighedsrådsmøde, der var aftalt til onsdag den 22. marts kl. 19.00 hos Dorte,
flyttes til onsdag den 29. marts kl. 18.00, samme sted.
Yderligere aftaltes et møde mandag den 24. april kl. 18.00 hos Sten.

Underskrifter:

