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Menighedsrådsmøde torsdag den 7. februar 2019 kl. 18.00
i Menighedshuset i Vium (forud for fællesmødet)
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse/underskrift af referat fra 16. januar. 2019.

2.

Meddelelser.

3.
.
4.

Ønsker til budget (skal være indsendt senest 1. marts).

5.

Pengegaven i anledning af kirkens 100-årsdag - anvendelse?

6.

Eventuelt, herunder fastlæggelse af mødedatoer.

7.
.

Lukket punkt (hvis der er behov for det).

Bilag til regnskabsinstruks.

Gråmose, den 4. februar 2019.
Sten Langdahl / Inger Mich.

Referat: Inger Mich.
Mødedeltagere: Sten Langdahl, Ruth Jespersen, Margit Sørensen, Jørgen Løvstad, Inger Michelsen.
Afbud fra Christoffer Thomsen.
Overværende: Søs Lauritsen.
Ad 1: Dagsorden godkendt - punkt 7 udgår.
Ref. fra 16. januar 2019 underskrevet.
Ad 2: Meddelelser:
IM: Umiddelbart ser det ud til, at regnskabsåret 2018 viser et pænt overskud i forhold til
budgettet. Hvis det er korrekt, bliver der mulighed for at hensætte midler til nogle af de
reparationer, der venter i henhold til provstesyn 2018.
- Der er indhentet overslag fra maler vedr. kirkevinduerne.
- Der er indhentet overslag vedr. maling af kirkegårdslågerne.
Beslutning: Vi overvejer situationen. Formanden taler med tømrer om overslag vedr. en evt.
udskiftning af kirkevinduerne og undersøger, hvilke krav der vil være (fra Kirkeministeriet)
til en udskiftning. - Formanden taler med tømrer om en mulig løsning vedr. revnerne i
kirkeskibets øverste hjørner mod tårnet (kan problemet afhjælpes ved en zink/aluminiumsinddækning mellem tårn og tag, og hvad vil det i givet fald koste?)
Ad 3: Ønsker til budget: Vi anfører de to ønsker, der er aftalt på møde af 16.01.2019 (Belysning af
kirken + ønske om beløb til fejring af Genforeningen. IM indsender ansøgning til provstiet.
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Ad 4: Bilag til regnskabsinstruks forelagt og vedtaget. Underskrevet af formanden og øvrige
tilstedeværende med regnskabsmæssige opgaver.
Ad 5: Punktet udsat til næste møde.
Ad 6: Næste møde: onsdag den 6. marts kl. 17.00 i Graverhuset.

Underskrift:

