Referat af

Menighedsrådsmøde
Onsdag den 6-2-2019 kl. 16.30
I konfirmandstuen
Tilstede: Frede, Helen, Marianne, Mette, Thomas, Jette, Ruth, Ib, Lisbeth
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt med tilføjelse af beslutning vedr. dato for kirkesyn, planlægning af
årsberetning og nyt fra præstegårdsudvalg.
Referat godkendt og underskrevet.
2. Kvartalsrapport for 4. kvartal 2018 ved Ib Krogh-Nielsen
Aspekter vedr. næsten afsluttet årsregnskab og betragtninger omkring fremtidig
økonomi gennemgået og drøftet. Endeligt årsregnskab fremlægges på næstkommende
menighedsrådsmøde.
3. Nyt fra formand
•

Siden sidst
GDPR udvalget (Jette, Mette og Thomas) arbejder videre.
Orientering om formandsmøde i provstiet den 5-2-19.
Endnu ingen tilbagemeldinger vedr. kapelkapacitet.
Endnu ingen tilbagemelding vedr. mulighed for gavekort som julehjælp.
Kirkesyn den 2. maj kl. 16.00. Thomas giver Kirsten besked og Jette giver besked
til Benny Terp.
Vi vender tilbage til Årsberetningsdato, som fremrykkes til august/september.

•

Beslutning vedr. forordning for administration og anvendelse af elektronisk dørlås, se
bilag
Forordningen blev besluttet. Thomas videregiver til kirkemedarbejderne og får
underskrifter.

•

Beslutning vedr. køb af pc til kirkemedarbejderne

Der købes PC til medarbejdere, der skal lave administrative opgaver for at sikre
sikkert mail-system. Samtidig kan vi få kalendersystemet til styring af dørlås
installeret.
•

Status vedr. sognehus, se bilag
Tegningerne gennemgået og kommenteret.
Kirkens medarbejdere inviteres med til næste møde med arkitekt.

•

Oplæg til erfagruppemøde, se bilag
Vi tilsluttede os oplægget, der indeholder kl. 9 gudstjenester i sommerhalvåret med
undtagelse af afsnittet om antal kirkegængere, som udgår.

4. Nyt fra præstegårdsudvalg
Præstegårdsudvalget anbefaler nyt køkken i præstegården og der laves en plan for
maling af hele præstegården. Ruth kontakter køkkenfirma for evt. tilbud.
5. Nyt fra kirkeværge
Der er bestilt 3 nye vinduer til præstegården
Regning på elektronisk lås i Korskirken passer med tilbuddet.
Vedr. trappen fra Nederbyvej: Lågen bør sættes i på den øvre del.
Jette ordner kort til Bygma
Materialepladsen er klar
6. Nyt fra GOOK
Ingen møde siden sidst
7. Nyt fra præsten
Minikonfirmander er i gang, fungerer fint
Nye klapstole, der er lette at håndtere ønskes. Frede og Helen undersøger pris og
kvalitet på nye stole.
8. Nyt fra aktivitetsudvalget
Fortælleaften og Børnekirke var godt besøgt.
9. Nyt fra kontaktperson
•

Tæppe til babysalmesang

Afklaring af om vi kan sælge det eller tilrette. Ellers køb af skummadras. Forældre
tager så selv tæpper med. Thomas følger op på dette.
10. evt.
11. Lukket punkt

