Thorning Menighedsråd
Menighedsrådsmøde og referat torsdag den 22. marts 2018
kl. 19.00 hos Anne Marie Møller, Gadegårdsvej 14, Ungstrup
Deltagere: Anni, Jørgen L, Jørgen A, Kaj, Annemarie, Henrik.
Afbud: Ejvind og Ellen
Dagsorden:
1

Godkendelse af dagsorden AP. Godkendt

2.

Godkendelse af sidste referat og underskrift AP Godkendt

3.
4.

Endelig godkendelse og underskrift af regnskab 2017 AP: Godkendt og underskrevet
Budgetønsker samt brev til provstiet AP bilag:
Der er bevilliget et beløb til renovering, se bilag.

5.

Regnskabsføring nyt AP:

Der er orienteret vedr. budget og det drøftes igen til næste møde.
6.

Møde med Menigheden (og orienteringsmøde) – skal iflg. Gældende regler afholdes mellem
15.4. og 15.6. Det anbefales en fast tirsdag i 1. halvdel af maj i valgåret, og valgmødet en
tirsdag i 1. halvdel af september (13.9.) – datoer ? AP
Der er orienteringsmøder og møde med menigheden d. 12.6 (i konfirmandstuen) og d.
13.9. er der også valg møde. i forsamlingshuset. Den lille valgstue er bestilt til d. 13.9

7.

Resultat ved opmåling af kirkegården – KL/JA
Der er ikke endeligt resultat vedr. opmåling endnu.

8.

Slidte salmebøger – hvad gør vi KL/EA
Salmebøgerne skal holde et år endnu inden der tages stilling til reparation eller indkøb af

9.

Renovering af præstegården - status JA
Jørgen A indkalder til snarligt møde i præstegårdsudvalget med henblik på renovering
pga. fugt og luftvejsproblemer i af præsteboligboligen. Dette hurtigst muligt efter
bevilling af penge.

10.

J. Løvstad ønsker at blive menig medlem af præstegårdsudvalget under renoveringen JL
Det er aftalt at Jørgen L er med i præstegårdsudvalget så længe renoveringen står på,
da han bor i præsteboligen.

11.

Nyt fra præsten JL
Jørgen L arbejder på at få et præste-ID-kort, så man som præst bedre kan identificere
sig og derved få lettere adgang til akutte ulykker og kriser og derved tilbyde sin hjælp.

12.

Forslag om at spørge en i sognet om at forestå til Folkekirkens nødhjælps indsamling – evt.
med til møde med menigheden. JL
Alle tænker over muligheder, Jørgen havde ingen hjælpere i år og der skal gerne blive
anderledes.

13.

Lejekontrakt med Herberget gennemgås JA/EA

nye.

Thorning Menighedsråd
14.

Udsættes til næste gang.
Sognehus nyt AP
Intet nyt.

15.

Orientering fra:










16.

Formand AP
Kontaktperson JA
Jørgen har været til fællesmøde med andre kontaktpersoner og
der har været positivt at udveksle erfaringer med andre.
Kirkeværge HB
Efter en lokal tømrer er holdt, skal HB spørger om Leif (tømrer)
Munkemarken vil være tilsynsførende håndværker til kirken.
Kasserer EL
Sekretær EA
Præstegårdsudvalg JA
Der er ingen bud på træet som har været i avisen.
Kirkegårdsudvalg JA
Aktivitetsudvalg EA
Koncertudvalg EA

Eventuelt og næste møde

Jørgen L anmoder om fælles annoncering i Kjellerup Tiende, dette er vedtaget.

Ref. HB

