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Menighedsrådet for Grathe Sogn - 17.01.2018

Menighedsrådsmøde onsdag den 17. januar 2018 kl. 17.00
hos Ruth Jespersen, Kong Knapsvej 7, Gråmose
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Meddelelser.

3.

Ansøgning om udtrædelse af menighedsrådet.

4.

Vedr. projekt nyt sognehus i Thorning & præstegården i Thorning (se vedlagte bilag).

5.

Punkter til det kommende fællesmøde? (finder sted i Vium den 1. februar)

6.

Kommende arrangementer.
Menighedsmøde?
Familiegudstj. i Kompedal?

7.

Indlæg til kirkeblad for marts-april-maj.

8.

Eventuelt - herunder fastlæggelse af mødedatoer. (Engangsønsker til budget 2019 skal
indsendes inden 1. marts).

.

Gråmose, den 12. januar 2018
Sten Langdahl

Referat (Inger):
Mødedeltagere: Jørgen Løvstad, Sten Langdahl, Ruth Jespersen, Margit Sørensen, Inger Michelsen.
Overværende: Søs Lauritsen.
Ad 1) Dagsorden godkendt.
Ad 2) Søs: Forespørgsel fra tømrer ang. tidspunkt for fremstilling af rundt glug-vindue til vestsiden
i kirketårnet. Beslutning: Tømreren må gerne lave vinduet nu, så det er klar til udskiftning
næste gang, der skal bruges lift i forb. med kalkning.
Søs: Har fået meddelelse om, at kursus vedr. skadedyrsbekæmpelse på kirkegården evt. skal
fornyes. Skal evt. også have kursus vedr. fragt af fx benzin. Beslutning: Søs undersøger selv,
om kurserne er relevante for hende og tilmelder sig i bekræftende fald.
Søs/Inger: Løvsuger er leveret og regning for samme sendt til betaling (bogføres i regnskab
for 2017).
Ad 3) Dorte Kristiansen har meddelt formanden, at hun ønsker at udtræde af menighedsrådet.
Menighedsrådet tager Dorte Kristiansens ønske/beslutning til efterretning. Formanden
orienterer og indkalder herefter suppleant Christoffer Thomsen.
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Ad 4) Formanden orienterede om situationen vedr. projekt nyt sognehus i Thorning samt om sagen
vedr. fugtproblemer i præsteboligen. Ang. sognehus: Hovedentreprisekontrakt er klar til underskrift. Iflg. oplysninger på mødet er
kontrakten endelig ratificeret af Provstiudvalget på møde af 16. januar med en tillægsbevilling.
Ang. fugtgener i præstegården: Der er indgået aftale om, at generne udbedres over en kortere
årrække i stedet for at udbedre det hele på én gang.
Kontrakten vedr. sognehuset skulle i henhold til aftale have været forelagt på det kommende
fællesmøde for pastoratets tre menighedsråd, men på grund af en forglemmelse ved
kontraktens udformning, ønsker man nu i stedet godkendelse fra de enkelte menighedsråd
hver for sig.
Beslutning: Grathe Menighedsråd godkender såvel kontrakten som aftalen om, at udbedring
af fugtgenerne i præsteboligen kan fordeles over flere år.
Ad 5) Punkt til fællesmøde: Evt. fælles indhentning af tilbud vedr. regnskabsføring.
Ad 6) Kommende arrangementer:
- Der er våbenhuskaffe efter kyndelmissegudstj. den 2. febr.
- Møde for menigheden aftalt til tirsdag den 13. marts i Gråmose. MR redegør for arbejde og
visioner. Jørgen Løvstad fortæller om overvejelser i forb.med gudstj. og kirkelige handlinger
m.m. Indvielse af de nye højskolesangbøger.
- Familiegudstjeneste i Kompedal aftalt til 3. juni kl. 10.30 - efterfølgende ændret til 3. juni
kl. 14.00 (lejren var optaget indtil efter kl. 13.00).
Ad 7) Omtale af møde for menigheden.
Omtale af fam.gudstj. i Kompedal.
Orientering om Dorte Kristiansens fratrædelse/Christoffer Thomsens tiltrædelse i
menighedsrådet.
Ad 8) Evt.: intet ud over fastsættelse af mødedatoerne:
27. februar kl. 17.00 hos Inger
22. marts kl. 17.00 hos Sten.

Underskrifter:

