Menighedsrådsmøde torsdag den 25. februar 2016
REFERAT
Til Stede : EA. JA, CP, AMM, KL, EL & PA
1. Godkendelse af dagsorden.

EL:

Godkendt

2. Godkendelse af referat og underskrift

EL :

Godkendt

3. Gennemgang af regnskab 2015

BA/LMO :

Regnskabet blev gennemgået, debatteret & godkendt/underskrevet
4. Orientering fra:
Formand.
(Bl.a. info Den Digitale Arbejdsplads)
EL:
Der er kommet invitation til årsmøde i Distriktsforeningen den 17.03.16
Mødet afholdes i Bording Sognehus med start kl. 19.00
Der er kommet accept fra forsikringsselskabet, for dækning af skaderne i
forbindelse med stormene i slutningen af året . PA får samlet op på udbedringerne og færdiggjort bilag til selskabet.
Kirkeværge.
AM:
Kalkning af kirke og kapel indvendig er nu færdiggjort med et godt
resultat.
Kontaktperson.
JA:
Der er gennemført MUS – samtaler med en del af personalet.
Referat fra disse er personfølsomt og derfor ikke med i dette referat.
Kasserer.
CP
CP sammenfattede engangsønskerne som skal indsendes senest 1. marts.
Disse indbefatter: Nyt sognehus, Automatisk ringeanlæg, Sandblæsning og
Maling af lågerne på kirkegården, Omfugning af præstegårdens nordlige
gavl samt nyt tag og tagrender på garagen.
Sekretær.
PA:
Intet nyt.
Præstegårdsudvalg:
PA oplyser at der holdes møde med Lars Lund i den kommende uge om
Status på træfældning/oprydning i præstegårdsskoven.
PA kommer med forslag til ” Skovens Dag ” i slutningen af Marts 2016

Aktivitetsudvalg:
Studiekredsen ” Skriv Din historie” er godt i gang med 6-8 deltagere
Der er 2 samlinger tilbage.
Der er møde for menigheden i Thorning Forsamlingshus 3. marts 2016,
kl. 18.00, hvor vi er vært med en gang aftensmad. TILMELDING er
nødvendig for køkkenets skyld!
Der er ”Spaghetti gudstjeneste” den 6. marts 2016 hvor vi starter i
kirken kl. 16.30 og bagefter går vi i forsamlingshuset.
2. Pinsedag er der kirkevandring fra Thorning til Karup, hvor vi starter
kl. 09.00 fra kirkepladsen i Thorning. Der er transportmulighed for de
der ikke er så ”agile”.
Friluftsgudstjenesten holdes som sædvanlig på scenen bag
forsamlingshuset kl. 10.00. Der er gratis morgenkaffe fra kl. 09.30
Dette arrangement er i samarbejde med Grathe menighedsråd.
Senere planlagte arrangementer følger i kommende referater.
Koncertudvalg:
Der er planlagt forårskoncert, tirsdag 10. Maj 2016, kl. 19.30 i
Thorning Kirke.- mere herom i næste referat.
Kirkegårdsudvalg. :
Der deltog kun ca. 40 i åbningsgudstjenesten efter kalkningen. Dette var
lidt skuffende, men skal måske ses i lyset af sammenfaldende fastelavnsarrangementer.
5. Information fra præsten
JL.
Nye træer i Præstegårdshaven?: KL taler med JL om foretagenet og er
bemyndiget til at indkøbe og plante de fornødne træer
6. Udflugt for Thorning og Grathe menighedsråd

JA

JA & PA planlægger en tur den 26.Maj 2016. Mere herom senere

7. Gudstjenesteliste i Kjellerup Tidende

EL/JL

Det er umiddelbart ikke nemt at få en liste med gratis. Vi undersøger
hvad omkostningen vil være som annonce.
8. Henvendelsen om Dagplejesalmesang

EL

Vi ser på mulighederne og kommer tilbage snarest.

9. Fælles menighedsmøde 27. april i Vium
Punkter til dagsorden?:

JL

Vi tænker over dette til næste møde. PA foreslog at lave en Brainstorming og derefter lave en 5 årsplan eks.?
10. Kirkeblad/hjemmeside
Sidste nyt:

JL/EA

EA fremviste Lay Out på næste nummer der kommer snarest.
Vi enedes om at undersøge muligheden for at få trykt ” Kirkeblad” på
den ellers smukke forside. Dette for at sikre at folk ser bladet som
Kirkeblad!

11. Sognehus

CP/PA/EL

Sidste nyt:
Der er netop afholdt møde med arkitekterne som fremviste det bestilte
Skitseforslag. Det et er et meget ambitiøst og særpræget, men interessant
forslag der er kommet. Oplægget fra arkitekterne er ikke helt i tråd med
de af menighedsrådet fremsatte ønsker og er også i ”den dyre ende”,men vi er i gang nu og arbejder videre.
PA leverer forslaget til Provsten, fredag 26. februar. Vi afventer derfor
provstiudvalgets behandling på næstkommende møde.

12. Info fra MUS samtaler med personalet

JA

Se orientering fra Kontaktperson (Pkt. 4 ) KL forlader mødet her.

13. Eventuelt og næste møde
Er der noget nyt vedr. udskiftning af taget på museet?
CP orienterer at tagudskiftningen påbegyndes mandag uge 9.
Der er forespurgt om håndværkerne kan benytte toiletterne i
konfirmandstuen, hvilket vi beslutter er o.k.
Næste møde er 6. April 2016, kl. 19.00 i konfirmandstuen.

