Side 1 af 2

Menighedsrådet for Grathe Sogn - 22.03.2018

Menighedsrådsmøde torsdag den 22. marts 2018 kl. 17.00
hos Sten, Kong Knaps Vej 20, Gråmose

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Meddelelser.

3.

Godkendelse af regnskab 2017.

4.

JL ønsker at blive medlem af præstegårdsudvalget som menigt medlem.

5.

Valg af medlem til valgbestyrelse, samt valg af formand for valgbestyrelse.

6.

Drøftelse vedr. regnskabsfører, gennemgang af indkomne tilbud?

7.

Lockout?

8.

JL: Forslag om fejring af Højskolesangbogens 100-års fødselsdag i Grathe Kirke med kirkens
organist, Lene, Sidse og JL ved klaveret på skift og med fællessang – afholdelse gerne
indenfor en måned.

9.

Kommende arrangementer.
Familiegudstj. i Kompedal, 3. juni kl. 14.00 v. Kompedallejren

10.
.

Eventuelt - herunder fastlæggelse af mødedatoer.
Gråmose, den 19. marts 2018
Sten Langdahl

Referat: Inger
Mødedeltagere: Sten Langdahl, Jørgen Løvstad, Ruth Jespersen, Margit Sørensen, Christoffer
Thomsen, Inger Michelsen.
Overværende: Søs Lauritsen
Ad 1) Dagsorden godkendt.
Ad 2) Meddelelser:
JL: Forespørgsel fra Kjellerup Tidende vedr. fortsat fællesannoncering af gudstjenester?
Beslutning: Grathe Menighedsråd ønsker at fortsætte samarbejdet. Udgifter hertil deles
ligeligt mellem sognene i "gamle Kjellerup Kommune". (Ca. 2.000,- kr. pr. sogn).
JL: Har kontaktet politiet med henblik på evt. samarbejde/lokalt beredskab i forb. med
ulykker.
JL: Fremlagde tilbud og forslag om evt. indkøb af forstærkeranlæg. Beslutning: Vi overvejer
forslaget. Stemning for at vente, indtil det nye sognehus er færdigt, hvorefter vi evt. kunne
anskaffe et forstærkeranlæg i fællesskab med Thorning og Vium?
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RJ: Orienterede om seneste Erfa-møde og omtale et evt. nyt tiltag (FAR-konsulent).
RJ: Har afviklet MUS-samtale med graver + APV.
Søs: Gulvet i koret knirker stadig, og der er fortsat en bred revne mellem gulvbrædderne.
Beslutning: vi afventer evt. virkning af de nyindkøbte vandfordampere.
Søs/IM: Der er indkommet tilbud fra elektriker vedr. evt. nyt lys v. graverhus og på
installering af alarm. Vi har stadig ikke hørt fra smeden ang. sikring af vinduer og port.
Beslutning: Sten følger op på kontakten m. smeden og indhenter et overslag/tilbud mere (fra
andet el-firma) vedr. alarm.
Ad 3) Godkendelse af regnskab 2017:
Grathe Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18220113, Regnskab 2017, Afleveret d. 13-032018 12:58 forelagt, godkendt og underskrevet på særskilt blanket til indlæggelse på DAP.
(Efterfølgende indlagt på DAP af IM 26.03.2018)
Menighedsrådets regnskabserklæring vedrørende 2017 for Grathe Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 18220113, Regnskab 2017, Afleveret d. 13-03-2018 12:58 behørigt underskrevet
af formand og kasserer.
Ad 4) Vedr. JLs ønske om at indtræde i Præstegårdsudvalget: Grathe Menighedsråd bakker fuldt op
om JLs ønske og henviser iøvrigt til, at den tidligere sognepræst var medlem af præstegårdsudvalget.
Ad 5) Diverse valg i forb. med Dorte Kristiansens fratræden:
Ruth Jespersen overtager den ledige post som medlem af og formand for valgbestyrelsen.
Ruth Jespersen overtager desuden posten som medlem af gudstjenesteplanlægningsudvalget.
Christoffer Thomsen overtager den ledige post i præstegårdsudvalget.
Ad 6) IM fremlagde indhentet overslag/tilbud vedr. regnskabsføring til drøftelse.
Beslutning: IM indhenter flere tilbud, bl.a. fra nuværende regnskabsfører.
Ad 7) RJ redegjorde for menighedsrådets opgaver i forb. med evt. Lockout. Alle medarbejdere er
varslet fra Kirke-ministeriet.
Ad 8) Menighedsrådet tilslutter sig JLs forslag med begejstring. JL kontakter medarbejderne med
henblik på afvikling af arrangementet onsdag den 25. april kl. 19.00-21.00.
(De involverede medarbejdere har efterfølgende godkendt tidspunktet. Nærmere aftale om
arrangementets form og afvikling, annoncering m.m. træffes pr. mail).
Ad 9) Kommende arrangementer:
Vedr. Sangaften den 25. april, se pkt. 8.
Vedr. Familiegudstj. v. Kompedallejren: nærmere aftale træffes på næste møde.
Vedr. høstgudstjeneste i Gråmose: Vi ønsker gudstjenesten afviklet den 16. sept. kl. 10.30.
Ad 10) Det planlagte møde tirsdag den 24. april udsættes til mandag den 7. maj kl. 17.00 hos Margit.

Underskrifter:

