Dagsorden og referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 17. maj 2018 kl. 18.00 i Konfirmandstuen
Deltagere: Annie Pedersen, Jørgen Andersen, Eivind Lihn, Ellen Andersen, Henrik Birkjær, Anne Marie
Møller, Kaj Lauritsen. Britta Ankersen fra LMO.
1. Gennemgang af kvartalsrapport 2018 og budget 2019. Britta/EL
Kvartalsrapporten 1. kvartal 2018 blev gennemgået.
Thubalka rykkes for regning på automatisk klokkeringning udført i dec. 2017.
Budgetudkast 2019. De fundne besparelser konverteres til lønstigninger.
2. Godkendelse af dagsorden. AP
Dagsordenen blev godkendt.
3. Godkendelse af referat og underskrift af sidste møde. AP.
Referat fra møde 22.3.2018 og referater fra 3 møder i MR om præsteboligen og genhusning af
præsteparret blev underskrevet. Referat fra møde med provstiudvalget den 3. maj 2018 sendes
til provsten.
4. Møde med Menigheden 12. juni kl. 19.00 – praktisk fordeling af opgaver. AP.
Mødet holdes i Konfirmandstuen.
AP fortælles om årets gang. EL om økonomien. Indlæg ved JL.
Mødet er omtalt i Kirkebladet juni-juli-august 2018.
Annoncering i
Kjellerup Tidende onsdag den 6. juni. EA. Husk tilmelding til AP.
Kaffe medbringes af MR. Kage AP. Plastservice. EA. Øl og vand. AM.
5. Status på præsteboligen. JA.
Fugtproblemer undersøgt 27.3.18 af Pro Industri og Skadeservice og prøver sendt til KIWA. Spor
af skimmelsvamp.
Provstesyn afholdt 12.4.2018. Konstatering af fugtproblemer. Yderligere undersøgelse for
skimmelsvamp foretaget af Jysk teknologisk Institut 8.5.2018. Svar ventes efter pinse.
6. Status på Sognehus. EL.
Kontrakt med nedrivningsfirmaet Teddy Jacobsen er underskrevet. Nedrivning påbegyndes primo
september. Byggeri af sognehus med herberg forventes at blive gennemført.
7. Status på regnskabsføring. EL.
MR har undersøgt muligheden for billigere regnskabsføring. EL kontakter Torben Nielsen,
Centerrevision i Kjellerup.
8. Borgerforeningen har forespørgsel om brug af pladsen foran museet. AP.
MR beder museet og Borgerforeningen drøfte indretning af pladsen.
9. Skøn aften med fællessang i Grathe og er der evt. gentagelse? JL.
Gentagelse af ”Syng med den blå” i Grathe Kirke anbefales.
10. Nyt fra præsten.
På næste møde den 7. juni.
11. Har vi fået tilknyttet ny byggesagkyndig på kirke og præstegård. HB.
Ny byggesagkyndig er Leif Christensen, Thorning tømrer- og Snedkerforretning.
12. Er der kommet skriftligt svar på kirkegårdsopmåling? JA/KL.
Svar ventes til august.
13. Kirkegårdsvedtægter. EA.
Efter drøftelse vedtoges at genbruge vedtægterne fra 2003. Ea sørger for trykning, og KL sætter
dem i de to skabe på kirkegården.
14. Orientering fra:
Formand. AP:

Ejsing Menighedsråd besøger kirken 13. juni. Museet får nøgle, så museet kan vise kirken frem og
fortælle for gæster.
Indbydelse til Erhvervsmesse 31. maj i Thorning Forsamlingshus og Friluftsspillet.
JA og EA deltager.
Kontaktperson. JA:
Buket til Sidse og Lene Ahrenfeldt i forbindelse med korets fine forårskoncert den 8. maj.
Kirkeværge. HB: Intet.
Kasserer. EL: Målere aflæst i Graverhus og Herberg.
Sekretær. EA: Intet.
Præstegårdsudvalg. JA:
Træet fra skoven er solgt og afhentes efter pinse.
Sundhedscenteret kontaktes for vedligehold af fitnessbanen i Præstegårdsskoven.
Referater fra møder om præsteboligen samt synsrapport sendes til udvalget. Svar fra Jysk
teknologisk Institut drøftes af udvalget på møde den 25. maj inden MR møde den 7. juni.
Præstegårdsudvalgets rolle tages op på førstkommende fælles menighedsrådsmøde.
Kirke- og Kirkegårdsudvalg. JA/EA/KL:
Nye ringetider: Sommerhalvår: kl. 7.00 og kl. 18.00. Vinterhalvår: kl. 8.00 og kl. 16.00, hvor kirken
er åben. Automatisk dørlås. Våbenhusdøren bruges udenfor åbningstider.
Kirketårnet er blevet kalket og pletkalkninger på kirke og graverhus til pinse.
Det nyanlagte rhododendron bed ved vestre kirkegårdsdige blomstrer i fuldt flor.
Det vil være hensigtsmæssigt ar anskaffe katafalk til at køre kiste på. KL undersøger priser.
Vurdering af, hvornår den kan købes, da der ikke er budgetmæssig dækning nu.
Aktivitetsudvalg og Koncertudvalg. EA:
Fortegnelse over årets arrangementer uddelt.
Kirkekaffe 1.pinsedag: AP og EA.
Friluftsgudstjeneste 10. juni kl. 10.00 på scenen ved Kirkeskoven.
AP kontakter Friluftsspillet.
EA laver aftale om morgenkaffe kl. 9.30 med Jane F. Andersen.
Alterbord mm. KL og EA.
15. Næste møde: 7. juni.
Eventuelt:
EA
har deltaget i Kirke til Kirke generalforsamling 25. april i Bording.
KK44 afholder generalforsamling 23. maj i Mariehøj Sognehus. Ingen deltagelse fra MR.
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