Menighedsrådsmøde onsdag den 17. august 2016
kl. 18.30 i konfirmandstuen
REFERAT
Tilstede:

EL, EA, AMM, JL, CP & PA

Afbud: JA & KL
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

EL

2. Godkendelse af referat og underskrift
Godkendt og underskrevet

EL

3. Gennemgang af regnskab 2. kvartal 2016

BA/LMO
Gennemgået og viser et overskud på ca. 18.000,- Dkr.

4. Orientering fra:
Formand.
(Bl.a. info Den Digitale Arbejdsplads)
EL:
6.September afholdes orienteringsmøde om den opslåede præstestilling
I Hinge – Vinderslev. - JA deltager.
CP og EL deltager i budgetsamråd den 24. aug. i Ans Sognehus
Medlemmer af menighedsråd opfordres til at udfylde spørgeskema på
Digitale arbejdsplads ang. Landsforeningens hjemmeside og blad.
Inspirationsdag den 1. okt. vedr. Himmelske Dage på Heden som afholdes
i 2019. Tilmelding kommer senere
Kirkeværge.
AM:
AMM fremviste forslag til nye lysholdere til kirkebænke.
Vi enedes om at investere i disse ( omk. Ca. 10.000,- Dkr. )
Kontaktperson.
JA:
Ikke til stede
Kasserer.
CP:
Aftalen med LMO, for 2016 blev underskrevet.
CP har bedt Silkeborg Kommune om en redegørelse for omkostningen på
udskiftning af taget på avlsbygningerne ( Museet ) for at få klarhed over
hvordan vi skal forholde os til evt. ændringer af den indgåede aftale.

Sekretær.
Intet nyt.

PA:

Præstegårdsudvalg:
Der er indgået aftale med Bent Gødvad om pasning af haven &
gårdspladsen i præstegården.
PA bestiller firma til algebehandling af garage & mure der vender ind
mod gårdspladsen.
Stormskaderne på præstegårdshaven er nu udbedret og vi har fået
afregnet med forsikringsselskabet.
Aktivitetsudvalg (se vedhæftede bilag):
EA gennemgik aktivisterne i efteråret. Første arrangement er
Sensommermødet den 11. september. Afholdes i samarbejde med
Foredragsforeningen. Mødeledelse menighedsrådet. EA har kordineret
med Foredragsforeningen.
Høstgudstjeneste i Grathe den 18. sep. Thorning menighedsråd hjælper
til.
Koncertudvalg (se vedhæftede bilag)
Gospellørdag med Laila Trier den 3. september. JL indrykker annonce i
Kjellerup Tiende.
Kirkegårdsudvalg. :
Der er opsat nyt træværk på bænkene på kirkegården.
Træet er egeplanker fra et af de træer der faldt i stormen sidst.
PA er i gang med at renovere opslagstavlerne på kirkegården.
5. Information fra præsten
JL.
Bl.a. evaluering af aftensang og tagfest (se vedhæftede brev
fra præsten):
Vi enedes om at aftensang har været en succes, der deltog i gennemsnit 26 pr.
aften. Vi satser på at fortsætte næste år eventuelt alle hverdags aftener i
juli måned. Vi prøver at finde personer der eventuelt kunne forestå
nogle af aftenerne.
Der bliver opstart på ”Dagplejesang ” i efteråret ledet af Laila.
Tagfesten havde været en succes. Kunne næste år erstattes af en koncert i
Præstegårdshaven.

6. Menighedsrådsvalg 2016
Valgudvalget:
Forsamlingshuset er bestilt. Mona Døssing har indvilget i at være
diagent.
Vi gennemgik de nu potentielle emner til valget, og enedes om hver især
at kontakte disse personer for at tale om deres kandidatur.
Der indrykkes en fælles annonce i Kjellerup Tiende vedr.
orienteringsmøder til menighedsrådsvalget.
7. Valg af ny bygningssagkyndig
AM:
Der er indgået aftale med tømrer Preben Jacobsen
8. Kirkeblad/hjemmeside
JL/EA
Kirkebladet er i trykken og kommer ud i uge 34/35.
Tanja Aagaard inviteres til næste møde for at redegøre for spejdernes
udbringning af kirkebladet.

9. Sognehus

CP/PA/EL
Sidste nyt:
PA kontakter arkitekten for at høre status og en evt. dato for
fremvisning af projektet.

10. Eventuelt og næste møde:

Næste møde den 08.09.2016, kl. 19.00 i Konfirmandstuen

