Menighedsrådsmøde den 28. november 2017 kl. 18.30
Tilstede: Diana, Sanne, Tove, Carina, Jørgen, Per og Anne-Marie (referent)
Afbud: Anker

76. Salme
77. Godkendelse af referat og underskrevet
78. Nyt fra Præsten:









Meget tilfreds med jagtgudstjenesten, og Svend Erik fra Hinge inviterer næste til jagtgudstjeneste.
Fredag har Jørgen et arrangement med tidligere konfirmander, hvor de hygger og snakker om
mange ting som der kan blive når de bliver ældre og skal videre i livet.
Minikonfirmander vil få et diplom for at have deltaget i minikonfirmandundervisning
Gudstjenesten for Troldhøj og dagplejen er flyttet til den. 13. december Jørgen vil prøve at finde ud
noget med lave risengrød. Børnehavebørnene kommer kl. 9.30 og dagplejebørnene kommer til
gudstjeneste kl. 10.30 og får efterfølgende risengrød
Jørgen vil gerne give børnehavebørnene en lille pixibog med hjem og det vil komme til at koste
1.000 kr.
Jørgen vil gerne have en sognemedhjælper og skal have en til samtale efter jul, og vil komme med
et konkret svar den 1. februar 2018. Og det vil være 8 timer om ugen året rundt.
Menighedstur den 6. juni 2018

Nyt fra graveren:




Grandækning går godt bliver færdig i morgen
Per fortæller at gasfyret taber vand og der skal findes ud af hvad vi skal gøre.
Mangler juletræ til at stå uden for. Og Per vil tage kontakt til Thomas Johansen

79. Vejkirke: Er blevet spurgt om vi vil være med igen i år og det vil vi gerne. Evt. at bestille en kasse til hvor
der bl.a. er trosbekendelse, fadervor
80. DAP kursus: Kunne have været rart at have været på noget før. Der står mange gode informationer. Og
der blev snakket om det skal tilbydes tidligere.
81. Kirkegårdsmøde: Alle kirker i Ikast Brande provsti skal der være opmåling af kirkerne. Og der skal være
beskrevet med opgaver som graveren laver. Og der blev snakket om at lave noget hvor børnene kan opleve
at det ikke er trist og træls at besøge kirkegården. Vi skal arbejde videre med hvad vi vil i fremtiden med
kirkegården.
Der er kirkegårdsvandring i Bording og Brande

82. Diana har et ønske om indkøb af computer, printer og scanner da det er meget vigtigt, så der kan bruge
det til menighedsrådsmøde og sådan at referatet kan blive skrevet ud og underskrevet.
Der var noget med at der kunne købe noget igennem folkekirkens it, med computer og Diana vil undersøge
om priser.
83. Koden til internettet har kontaktperson,
84. Ønsker til budgettet 2019:



40.000 kr. til ny medarbejder

85. Kommende arrangementer:





Den 13. december kl. 9.30 og kl. 10.30 Tove vil undersøge om hun kan hjælpe
Den1. januar 2018 Tove
Spaghettigudstjeneste den 7. februar 2018 fastelavn finder ud af til mødet i januar hvem der kan
hjælpe
Den 13. juni 2018 ældreudflugt

Fællesmøde: Lisbet vil gerne skrive referat, den 1. februar 2018



Punkt på dagorden til fællesmøde: ny medarbejder
Komme med forslag til punkter til dagsorden

86. Evt. Diana har en kommentar om kirkebladet at det om studiekreds fylder rigtig meget og at om
gospelkoncerten og Tante Andante. Der er meget forskel på hvordan der bliver reklameret på i kirkebladet
og der er stor forskel på Thorning og Vium. Have kigget på hvordan vi får mere plads i kirkebladet. Den
næste deadline er den 30. januar 2018. Punkt på dagsorden til næste møde: Kirkebladet
Gerne vil have skrevet noget om lysestagen i kirkebladet. Og den skal gerne indvies til juleaften.
Billeder til kirkebladet evt. gemme på computer.
Der kommer et nyt lønsystem som er KMD og det træder i kræft den 1. januar 2018. Der kommer mere styr
på sagerne. Og medarbejderne kan få en app på telefon hvor der kan meldes fravær og kørsel ind så der
ikke er behov for alle papirerne
Licitation vedr. sognehuset men der var ingen der kunne komme tæt på det beløb de havde til rådighed.
87. Hvem sørger for forplejning til næste møde: Jørgen sørger for maden.

