Menighedsrådsmøde d. 4/4 – 2017

Tilstede: Anker, Sanne, Carina, Diana, Paul Erik, Tove, Jørgen, Anne-Marie (Referent)
34.

Salme

35

Godkendelse af referat

36.

Nyt fra:
Regnskabsfører:
Forklaringer af hvad der er blevet brugt på. Der er blevet købt tørklæder til gospelkoret.
Kørsel Troldhøj, og forklaring på de andre udgifter.
Udleveret Kvartalsrapporten for 1. kvartal. Blevet gennemgået og der har været et
underskud som udligner sig hen over året.
Præsten: Har ikke noget nyt at berette ud over at han er glad for at komme til Vium og
glæder sig til skærtorsdag.
Og fortæller om at der blev holdt noget i Grathe og at der ikke kom ret mange til at høre
om menighedsråd. Skal finde ud af hvordan vi skal markedsfører os.
Graveren:
Snakket om hvad der skal betale Per for det arbejde. Sanne og Paul Erik skal snakke med
Per om det og Anker skal rådføres.
Paul Erik vil gerne have mere i telefonpenge. Har fået 76 kr. i 21 år. Anker vil undersøge om
hvad der kan gives.
Der er kommet noget Landskabsarkitekten vil gerne komme og se om der er noget der skal
laves om. Vi ser ikke at der ikke er noget behov for det. Evt. tage en tur rundt og se hvad
der er lavet andre steder.

37.

Tovholder til arrangementer:
13/4: Skærtorsdag kl. 17: Tove og Vibeke
19/4: Konfirmander kl. 17: Carina og Susanne Jørgen finder ud af hvor mange der kommer
og melder tilbage til Carina
25/4: Spaghettigudstjeneste kl. 17: Diana og Anne-Marie

9/5: Visionsmøde: Sanne
5/6: Havegudstjeneste: kl. 14.30 Sanne og Tove
Torsdag d. 17/8 kl 19: Haveparty i Thorning
38.

Kommende arrangementer:
Tove har haft en snak med Susanne og Laila, de vil gerne have 5 øveaftener og ikke kun 4
aftener. Vil meget gerne fremadrettet palmesøndag og 1. søndag i advent. Sanne laver
aftalen med Laila. Og Tove for datoerne og sender dem videre til Sanne.
Antal af spaghettigudstjeneste nu har vi 4: Jørgen foreslår arbejdskraft udefra. Diana har
set arrangement med bamser men har ikke kunne finde arrangementet på nettet.
Arrangement med Lise Pedersen: Alle tiders Historier Julekaravanen. Jørgen sender en
mail med datoer.
Evt. en jagtgudstjeneste omkring starten af november
Tante Andante venter til foråret 2018
Spaghettigudstjeneste/Fastelavnsgudstjeneste d. 7/2 – 2018

39.

Gennemgang af vedtægter og bliver underskrevet og gemt i arkiv.
Det skal være i dagsorden 10 hverdage før samt dagsorden sendes ud 5 dage ud før mødet.
Dagsorden og referat kan blive hængt op på opslagstavlen så det er offentlig gerne 4 dage
før.
Vedtægt sekretær er der rettelser.
Vedtægt kontaktperson er der rettelser.
Vedtægt kirkeværge er der rettelser.
Inventarliste bliver opdateret.
Tilsynsførende tager kontakt til Esben igen og skal have det at vide om han kan gøre det.
Vedtægt kirkegård er der rettelser

40.

Evt.
Kirkebil kontaktet fra Frederiks taxa er det nødvendigt. Høre om vi betaler et
rådighedsbeløb

