Menighedsrådsmøde
Onsdag den 24-10-2018 kl. 17.00
I konfirmandstuen
Tilstede: Hans Jørgen, Helen, Thomas, Jette, Frede, Heidi, Marianne, Ruth
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt og referat fra 19. september underskrevet
2. Revisionsprotokollat og revisionspåtegning 2017
Ved Ib Krogh-Nielsen
Gennemgået af Ib og underskrevet af de tilstedeværende MR-medlemmer
3. Kvartalsrapport og balance pr 30-9-2018.
Ved Ib Krogh-Nielsen
Kvartalsrapport CVR 52567017 gennemgået og godkendt. Afleveret d.23. okt. 2018 kl.
12.09
4. Budget 2019
Ved Ib Krogh-Nielsen
Gennemgået og godkendt
5. Nyt fra formand
•

Orientering om erfamøde den 2-10-18, se referat
Godt møde. Problematik omkring gudstjenester med få kirkegængere i ferietiden
tages op som punkt i januar.

•

Bestilling af stiftsmagasin, antal? pris 60 kr.pr.stk.
Marianne bestiller 5 eksemplarer, som kan lånes af interesserede.

•

Henvendelse fra KGGO vedr. julehjælp og juleaftensarrangement
Vi har taget beslutning i september om julehjælp. Det holder vi os til.
Jette beder Mette sætte opslag om julehjælpen på hjemmesiden.

•

Oprydningsmøde den 10-11, læs arkiveringslov
Læses til den 10.-11.

•

Mødedato for menighedsrådsmøder første halvår 2019

10.-1. kl. 16.30, 6.-2. kl. 16.30, 12.-3. kl. 17.00, 11.-4.-kl. 16.30, 7.-5. kl. 17.00,6.-6. kl.
16.30
6. Køb af komfur?
Da ovnen ikke virker besluttes at indkøbe et nyt til max. 5000 kr. Jette køber.
7. Oplåsning /låsning af kirken
Frede har indhentet tilbud på fjernbetjent låsesystem til Korskirken. Han går videre
og skal finde ud af, om der kan benyttes en app til systemet og få billeder, så vi kan
vurdere om låsen ser pæn og diskret ud.
8. Kirkegårdsvedtægter
Frede forsøger at finde de nyeste vedtægter.
9. GDPR, sikker mail – hvor langt er vi?
Jette har spurgt i andre MR om deres erfaringer med, hvordan hele spørgsmålet skal
klares og har også forespurgt i stiftet. Endnu er ingen løsninger klar.
Marianne og Mette arbejder fortsat med hjemmesiden.
10. Nyt fra kirkeværge
•

Orientering fra konsulentrunden
Hvordan kan vi hindre, at grusstier ødelægges ved voldsomt regnvejr? Måske er
mere græs og trædesten løsningen?
Der mangler lidt småting ved trappen til Nederbyvej
Korskirken er blevet kalket strålende hvid.
Der er søgt midler fra Alnorfonden til renovering af 1864 gravstedet på gl.
kirkegård. Der skal indhentes flere tilbud på arbejdet og sættes først i værk til
foråret
Frede har sendt alt materiale om materialepladsens renovering til PU.

11. Nyt fra DFKB
Vedtægterne er gennemgået i udvalget.
12. Nyt fra præsten
•

Beslutning vedr. trosbekendelsen
Skal den synges eller siges? Punkt på dagsorden i november.

13. Nyt fra aktivitetsudvalget
Næste møde den 31. okt.
14. Nyt fra kontaktperson
15. evt.
16. Lukket punkt

Kommende møder:
27-11-kl. 17.00
10.-1. kl. 16.30
6.-2. kl. 16.30
12.-3. kl. 17.00
11.-4. kl. 16.30
7.-5. kl. 17.00
6.-6. kl. 16.30

