Menighedsrådsmøde d. 20/6 2017
Tilstede: Carina, Sanne, Diana, Tove, Anker, Paul Erik og Anne-Marie (Referent)
Afbud: Jørgen
41.

Nyt Fra:
Regnskabsfører: I budgetåret 2017 fik vi 842.226 kr.
I 2018 får vi 774.253kr.

42.

Budgettet som der bliver lavet nu bliver endelig godkendt i oktober.
Udlevering af årsbudgettet for 2018 og udleveret løsark budget, formål
Og gennemgang af tallene og budgettet.
Underskrive på at budgettet er blevet afleveret.

43.

Godkendelse af resume udsat til næste gang

44.

Nyt fra:
Graveren: Utilfreds med at der ikke er mange gudstjenester herude. Siger det videre
til Jørgen. Tove vil bringe det videre gudstjenesteudvalget.
Telefonpenge Anker undersøger det og vender tilbage.
Kontaktperson: Heidi har kontaktet Sanne og mener at babysalmesang skal ned på 2
og ikke 3 gange da der ikke har været ret mange tilmeldte. Og gerne oplysninger om
hvornår hun har babysalmesang
Orientering om gravermedhjælper: Der var møde med Per om han skulle aflønnes
efter kontrakt eller han skrev en regning på de timer han har været her.
Organist: Ansættelsesprocent sættes ned og han vil gerne vil fri for koncertudvalg.
Og den ligger ved Jørgen i Thorning.
Sanne undersøger hvem der skal Steen skal aflevere regningen til hvis han har en
med udover sig selv. Skal evt. være et punkt på fællesmødet.

45.

Kirkesyn: Da Esben ikke har vendt tilbage til os ang. Kirkesagkyndig bliver det Sannes
mand Lars der kan gøre det.

46.

DAP´en: Tove og Sanne var på et kursus og at de synes at det var en god ide at der
bliver lagt referater. Og at der skal ryddes op i indbakken, og vide hvem der gør det
og hvornår. Og at det kommer at alle referater skal derind. Sanne vil gerne gøre det
men at det kommer til at tage tid. At der bliver ryddet op til den. 1. i hver måned.

47.

Ansættelse: Laila vil gerne have 5 øveaftener 2 vederlag for det ene og 3 vederlag for
det andet. Lave en aftale om mere i løn og vi mener at det er i orden at hun ønsker.
Børnekor vil gerne have flere drenge og vil gerne have flere med, og evt. lave noget
reklame for børnekoret. Og starter op igen i uge 35.

48.

Laila kunne godt tænke sig et logo For Gospel og det vil koste 1000 kr. for at lave det.
Og at Tove vender tilbage med Laila at det ikke bliver til noget.
Tilbyde at Paul Erik komme på førstehjælpskursus. Undersøge hvor han kan få det
henne.
Høstgudstjeneste Tove sørger for pålæg og Anne-Marie hjælper d. 3/9 kl. 10.30

