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Menighedsrådsmøde tirsdag den 23. april 2019 kl. 17.00
hos Sten, Kong Knapsvej 20, Gråmose, 8620 Kjellerup
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

1 a.

Besøg af Lene Tind Ahrenfeldt (punktet indsat på mødet)

2.

Meddelelser.

3.

Prioritering og evt. igangsætning af diverse arbejder i henhold til synsprotokol m.m.

4.

Behandling og evt. vedtagelse af ny kirkegårdsvedtægt.

5.

Pengegaven i anledning af kirkens 100-årsdag - anvendelse?

6.

Kommende arrangementer.

7.

Eventuelt, herunder fastlæggelse af mødedatoer.

8.

Lukket punkt (hvis der er behov for det).

Gråmose, den 17.04.2019
Sten Langdahl / Inger Mich.

Refefat: Inger Michelsen
Mødedeltagere: Sten Langdahl, Ruth Jespersen, Margit Sørensen, Christoffer Thomsen, Inger
Micheelsen.
Afbud fra Jørgen Løvstad.
Overværende: Søs Lauritsen.
Ad 1: Dagsorden godkendt med indsættelse af pkt. 1 a.
Ad 1a: Lene Tind Ahrenfeldt har via kontaktpersonerne i de tre kirker gjort opmærksom på, hvilke
hjælpemidler o.l. hun får brug for i stillingen. Mht. Grathe kirke kniber det med plads ved
orglet, fordi klaveret også har fået plads her. Måske kan der fjernes en kirkebænk? Desuden
vil hun gerne have orgel og klaver koblet sammen, hvilket ikke kan ske umiddelbart.
SL taler med provsten angående problemet.
Ad 2: Meddelelser:
IM: Provstiet har udmeldt foreløbigt budget for 2020 til kr. 652.383. Det er en besparelse i
forhold til indeværende år på kr. 5.486. Engangsønsker er ikke imødekommet. Inger påtager
sig sammen med LMO at lave et første forslag til fordeling og sender det rundt pr. mail.
Vedtaget foreløbigt budget skal forefindes på DAP'en senest 15. juni.
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Ad 3: SL: Vi afventer stadig overslag vedr. vinduer fra tømrer og overslag fra blikkenslager vedr.
inddækning mellem tag på skibet og tårnet.
- Det besluttedes, at vi ikke lader kirken kalke i år. Ligeledes kalker vi ikke graverhuset.
- Det besluttedes at igangsætte det påtænkte arbejde med kirkegårdslågerne (sandblæsning
og lakering). Søs bestemmer, hvornår det skal foregå.
Ad 4: Forslag til ny kirkegårdsvedtægt var udsendt tidligere; det drøftedes, hvor vidt forslaget var
fyldestgørende. Konklusion: Punktet udsættes til et senere møde.
Ad 5: Vedr. pengegaven i anledning af jubilæet: Punktet udsat til et senere møde. RJ foreslår, at vi
ser et indslag i TV Midt/Vest vedr. glasmosaik af Agnete Maagaard.
Ad 6: Kommende arrangementer:
Børnekorets forårskoncert 30. april kl. 19.00 - med gæsteoptræden af Spirekoret. Alt er
under kontrol ;-)
Indvielse af nyt Sognehus & Herberg i Thorning 4. og 5. maj.
Møde for menigheden aftalt til onsdag den 22. maj kl. 19.00 i det nye Sognehus i Thorning.
(IM har efterfølgende aftalt med Annie Pedersen, at vi kan være der). Dagsorden som
vanligt + kaffebord og højskolesangbog. IM sørger for annonce.
Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag kl. 14.00 på plænen v. kirken. Annonceres i kirkebladet +
Kj. Tidende. Kaffe og småkager og/eller formkage.
Markedsgudstjeneste i teltet på Hauge Marked den 7. juli kl. 9.30. IM laver annonce.
Høstgudstjeneste i Gråmose den 15. september kl. 10.30.
Ad 7: Næste møde aftalt til den 22. maj kl. 18.00 i Sognehuset i Thorning (forud for mødet for
menigheden).
Herudover intet.
Ad 8: Lukket punkt - referat i særskilt dokument.

Underskrifter:

