Menighedsrådsmøde
Torsdag den 6.-6. 2019
I konfirmandstuen
Tilstede: Mette. Hans Jørgen, Jette, Frede, Thomas, Helen og Ruth
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden godkendt, dog udgår pkt. 4 da Marianne har meldt afbud. Referat fra den
7. maj godkendt og underskrevet.
2. Godkendelse af budget 2020

v/Ib Krogh-Nielsen

Se bilag
Budget med cvr. nr.: 52567017 for 2020 afleveret d. 6.-6. 2019 kl. 15.30 blev godkendt.
3. Nyt fra formand
Siden sidst
Låsen i dør til Korskirken driller stadig, men Jette har kontaktet firmaet, der har
leveret låsen.
Der er aftalt kirkegårdsvandring med Hans-Nicolai i forbindelse med
årsberetningsaftenen den 29. august. Hans Jørgen tager sig af annonce til Gråsteneren,
Mette annoncerer det på hjemmesiden.
Der er invitation til Landemode på Dappen.
Kirsten Engel har repareret messehaglen.
Projekt Zero er kontaktet vedr. boligtjek af præstegården ift. Energiforbrug. Tilbud
på dette afventes.
Vedr. sognehus afventer vi stadig svar fra stiftet.
4. Nyt fra præsten
Udgår
5. Nyt fra kirkeværge
Det er meget dyrt at adskille måling af varmeforbrug mellem konfirmandstue og
præstebolig. Vi afventer boligtjek. Ib spørges om fordelingsnøgle vedrørende fordeling
af regning på vand, gas og el mellem præstebolig og MR.
Næste møde skal vi tage renovering af tag på præstegården på som punkt.

6. Nyt fra GOOK
Der arbejdes på budgetlægning
7. Nyt fra aktivitetsudvalget
Næste møde d. 19. juni. Kl. 17.
Friluftsgudstjenesten den 24-6 planlægges der.
8. Nyt fra kontaktperson
Der er bestilt måtte til bl.a. babysalmesang.
9. Beslutning vedr. indkøb af 1 eller 2 letvægtsramper
Der blev besluttet at købe to.

v/Jette

10. Beslutning vedr. køb af pc
Der blev besluttet at købe en Lenova
11. Drøftelse og beslutning vedr. sikker mail

v/Mette
v/Thomas og Mette

Sikker mail via link på hjemmesiden er iværksat af Mette.
12. Beslutning vedr. adgang til kirke.dk, se link

v/Hans Jørgen

https://www.kirke.dk/
Vi besluttede at afslå på grund af ret høj pris (6475 kr. for 1-4 pers. pr. år)
13. Evt.
14. Lukket punkt

Kommende møder
Tirsdag den 13-8 kl. 17
Torsdag den 29-8 kl. 17: Kirkegårdsvandring og beretning
Tirsdag den 24-9 kl. 17
Tirsdag den 22-10 kl. 17
Tirsdag den 26-11 kl. 17

