Side 10.

Referat af menighedsrådsmødet den 18. marts, 2009.
Afbud: Keld, Jette.
Godkendelse af dagsorden: Punkt g: Vaccination af kirkegårdspersonale.
Punkt h: Pasningsaftale af ude arealer omkring
præstegård og sognehus.
Godkendelse af referat fra den 17.2.2009:
Rettelse: Meddelelser fra udvalgene, punkt 5e: Sognehusets jubilæum skal være
21. juni.
Meddelelser:
A: Formanden: Postlisten gennemgås.
Der afholdes budget samråd 4. juni kl. 19. Mere information senere.
B: Præsterne: Intet
C: Medarbejderrepræsentant: Intet
D: Kontaktperson: Referat fra medarbejdermødet rundsendt.
Til vedtagelse/beslutning:
A: Kasserer: Regnskabsføreren og kasserer har haft møde om arbejdsfordeling.
Regnskabsføreren deltager i møderne efter behov.
B: Messehagler: Hanne har et ønske om at invitere sy damerne til en komsammen.
Det besluttes at give 200 kr. pr. person.
En folder omkring messehaglerne er under produktion.
C: Kirkespil: Ansøgning om kr. 10.000 bevilliges.
Kirkeskibet: Det besluttes at kirkeskibet gerne må nedtages i november md.
Der nedsættes et udvalg til dette.
D: Kursustilbud for MR og ansatte: Det besluttes at tilbyde MR og ansatte
kursusdag på Testrup Højskole. For dem der ikke kan deltage hele dagen
tilbydes en billet til en forestilling.
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E: Flygel i kirken: Vi har haft en god snak om klaver i kirken, både om plads
og lyd foran og bagfra. Pia skal prøve at se på et klaver, der kan flyttes.
F: Ansøgning om indkøb af rekorder: Hvis Pia kan finde pengene på konto nr.
1025 er det i orden. Ellers er det et ønske til budgettet næste år.
G: Vaccination af personale på kirkegården: Else S. vil tale med Inga.
og forhører sig rundt hos andre kontaktpersoner.
H: Pasningsaftale af ude arealer omkring præstegård og sognehus:
Vi accepterer Reinhardt ´s tilbud for 2009.
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Meddelelser fra udvalgene:
A: Kirke- og kirkegårdsudvalg: Else Kjemtrup er valgt til formand.
B: Sognehusudvalg. Rene Lunderskov er valgt til formand.
Vi har en stor udfordring i sognehus udvalget om fastholdelse af budgettet.
C: Præstegårdsudvalg: Mogens Eskildsen er valgt til formand.
Der er indkommet tilbud på mure- og malerarbejde.
D: Kirkeværge: Mogens vil kontakte Provsten vedr. møde omkring epitafiet.
E: Aktivitetsudvalg: Hanne Davidsen er valgt til formand.
Næste punkt er påskemåltidet, der er stadig 4 billetter tilbage.
F: Bladudvalg: Jørgen Lauritsen er valgt til formand.
Intet

Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde:
Messehagler
Sognemedhjælpervikar
Støtte til DVD om 24 bibelske fortællinger
Ansøgning om scenepodier.
Eventuelt: Intet
Kaffe: Ebbe

Referat: Susanne Lauritsen, 18. marts 2009

Sang: Hanne

