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Menighedsrådet for Grathe Sogn - 07.05.2018

Menighedsrådsmøde mandag den 7. maj 2018 kl. 17.00
hos Margit, Aalborgvej 8, Gråmose
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Meddelelser.

3.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2018.

3a.

Behandling af tiltrædelsesprotokollat for revisor (punkt indsat på mødet).

3b.

Renovering af parkeringsplads - indkomne tilbud (punkt indsat på mødet).

4.

Fortsat drøftelse, evt. beslutning vedr. regnskabsfører.

5.

Foreløbigt budget for 2019. (Skal afleveres senest 15. juni).

6.

Drøftelse vedr. præstegårdsudvalget.

7.
•
•
8.

Kommende arrangementer.
Familiegudstj. i Kompedal, 3. juni kl. 14.00 v. Kompedallejren
Markedsgudstjenesten den 8. juli i markedsteltet.
Eventuelt - herunder fastlæggelse af mødedatoer.

.
Gråmose, den 1. maj 2018
Sten Langdahl

Referat: Inger
Mødedeltagere: Jørgen Løvstad, Sten Langdahl, Ruth Jespersen, Margit Sørensen, Christoffer
Thomsen, Inger Michelsen.
Overværende: Søs Lauritsen
Ad 1) Dagsorden godkendt med indsættelse af punkterne 3a og 3b. Referat fra 22.03.2018
underskrevet.
Ad 2) JL: Pænt fremmøde til arrangementet Syng fra den Blå den 25. april. - Vi ønsker
arrangementet gentaget, evt. den 29. august. JL undersøger, om det er muligt.
JL: Dato for høstgudstj. i Gråmose er på plads (16. sept.) - måske dåb.
SL: Arbejdet med alarm i graverhuset er sat igang. (Og vores forsikring bliver ikke billigere,
fordi vi får installeret alarm, iflg. tlf. m. Forsikringsenheden/Inger).
Søs: Kalkning af graverhus er foretaget (vest- og sydmur).
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Ad3) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2018 fremlagt og godkendt.
Ad 3a) Tiltrædelsesprotokollat for revisor forelagt, læst og underskrevet.
Ad 3b) Indkomne tilbud drøftet. Beslutning: Sten kontakter J.N. Anlæg vedr. renovering af
parkeringspladsen. Hvis plantning af hæk kan foretages nu, ønsker vi arbejdet foretaget
snarest muligt; hvis ikke, må vi vente til efteråret.
Ad 4) Drøftelse af indkomne tilbud. Beslutning: Vi fortsætter med nuværende regnskabsfører. Et
skifte ville medføre større arbejde for valgt kasserer.
Ad5) Foreløbigt budget for 2019 forelagt:
Grathe Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18220113, Budget 2019, , Bidrag budget
afleveret d. 03-05-2018 10:28 er hermed godkendt. Underskrevet på særskilt blad til
indlæggelse på DAP.
Ad 6) Drøftelse vedr. præstegårdsudvalget:
Opsummering af hændelsesforløbet vedr. sag om fugt/svamp i præstegården fra dec. 2017 til
dags dato.
- Vore to medlemmer i præstegårdsudvalget bliver ikke som forventet holdt løbende
orienteret i sagen, hvilket vi bestemt mener, er en fejl. Fællesmødet jo har godkendt
vedtægterne for præstegårdsudvalget, hvoraf det fremgår, hvilke kompetencer, der gør sig
gældende (se § 5). Vi finder, det er uden formål at sidde som medlem af et udvalg, hvis man
ikke bliver orienteret og har mulighed for at give sin mening tilkende. Præstegården er jo
også bolig for vores præst, og vi finder det absolut ikke i orden, at man fra Thorning
Menighedsråds side ikke i det mindste har orienteret vore medlemmer i præstegårdsudvalget, før man gik til pressen med sagen (artikel i Midtjyllands Avis 28.04.2018).
- Der er indkaldt til møde i præstegårdsudvalget den 8. maj kl. 17.00.
Ad 7) Familiegudstj. i Kompedal: Vi aftaler nærmere vedr. forplejning og leg pr. mail og tlf.
Vedr. markedsgudstj.: Vi skal huske at bruge skiltet.
Ad 8) Inger: har fået en tlf. henvendelse fra lokal dame, der spørger, om vi kunne være interesseret
i en klassisk koncert. Vi (Inger) kontakter hende og fortæller, at vi er åbne over for idéen.
Måske en mulighed i efteråret?
Næste møde fastsat til den 11. juni kl. 17.00 hos Ruth.

Underskrifter:

