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Menighedsrådsmøde onsdag den 22. maj 2019 kl. 18.00
i Sognehuset, Thorning
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde.

2.

Meddelelser

3.

Kvartalsrapport 1. kvartal 2019

4.

Behandling og godkendelse af foreløbigt budget for 2020:
Grathe Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18220113, Budget 2020, , Bidrag budget,
afleveret d. 13-05-2019 15:06

5.

Eventuelt, herunder fastlæggelse af mødedatoer
Gråmose, den 17. maj 2019
Sten Langdahl / Inger Mich.

Referat: Inger Mich.
Mødedeltagere: Sten Langdahl, Ruth, Margit Sørensen, Christoffer Thomsen, Inger Michelsen.
Jørgen Løvstad deltog under punkterne 4 og 5.
Overværende: Søs Lauritsen
Ad 1: Dagsorden godkendt. Referat fra sidste møde underskrevet.
Ad 2: Meddelelser:
SL: Vi har modtaget rapport fra konsulent Tommy Christensen vedr. kirkegårdsprojektet.
SL: Der er overført et mindre beløb til Thorning Menighedsråd som bidrag til kunstprojektet
i forbindelse med indvielsen af det nye sognehus og herberg den 4. og 5. maj.
RJ: Er blevet kontaktet pr. telefon af en dame fra "Himmelske dage på heden", der bebrejder
os, at vi ikke, som svar på hendes tidligere henvendelse, har givet tilsagn om at bage og
transportere 100 stk. hjemmebagte boller til en adresse i Herning om morgenen på Kr.
Himmelfartsdag. Vi kan ikke se at have modtaget nogen anmodning herom. Konklusion: SL
kontakter hende og forhører sig nærmere. MS vil bage de forlangte boller, hvis vi
forpligter os til at udføre anmodningen.
RJ: deltager i sidste møde vedr. lederuddannelse den 23. maj.
Ad 3: Kvartalsrapport forelagt og godkendt.
Ad 4: Grathe Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18220113, Budget 2020, , Bidrag budget,
afleveret d. 13-05-2019 15:06 - godkendt og behørigt underskrevet på særskilt blad til
indlæggelse på DAP.
Ad 5: Eventuelt: intet ud over næste møde, fastlagt til 20. august kl. 17.00 i Sognehuset i Thorning.
IM giver besked til Thorning. IM sørger for aftensmad til mødet.
Underskrifter:

