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Dagsorden menighedsrådsmøde:
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Mødested:
Sognegården
Møde nr.:
04
Fraværende:
Afbud:
_______________________________________________________________________________________
1. Sang:

2. Underskrift af referat fra sidste MR møde.

3. Godkendelse af dagsorden herunder evt. tilføjelser:
Under punktet Siden sidst tilføjes et punkt om ansøgning fra FDF

4. Nyt fra kassereren:
Gennemgang af kvartalsrapport.
Kaj Aaberg gennemgik rapporten. Poul Lund påpeger, at den af revisoren efterlyste
regnskabsinstruks er på vej.
5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten:
Bente Eilenberger påpegede, at der er mange ting, der skal samles op på inden for arbejdsmiljø.
Bla. nedskevne regler for alt, hvad der bruges i det daglige, skriftlig rygepolitik, datablade med
brugsanvisninger for alle maskiner.
Hans Christian, Torben, Bente og Else nedsat som gruppe, der arbejder med
arbejdsmiljøspørgsmålene.

6. Siden sidst:
Vi har modtaget en skrivelse fra Biskop Kjeld Holm om ansættelsen af Christina Kleis Nielsen
Som konstitueret præst under Betinas orlov.
Anders Lindberg, Skovby og undertegnede har afholdt møde med Galten Folkeblad om annoncering.
Ref. rundsendt den 14. april 2013.
Niels Jørgensen fra Galten Folkeblad beder om annoncer i rette tid, så hovsaløsninger undgås.
Annoncer samles for 2 uger ad gangen. Hvis der er annoncer om to arrangementer, så skal der
ikke to logoer.
Materiale til annoncer samles via Tenna, der så kontakter Folkebladet.
Laura kontakter Tenna herom.
Indleveres i god tid hver 14. dag, så de kan være på fx side 2 i bladet.
Taxa kørsel: Jeg er blevet opmærksom på at udgiften til taxa kørsel af vore menighedsmedlemmer
afviger med ca. 50 % på samme strækning fra gang til gang.

Hvem har lavet aftalen, skal vi undersøge om vi skal bruge en anden taxa selskab?
Poul Lund undersøger Hammel taxa
Der er afholdt møde mellem formændene i firkløveret. Ref. rundsendt den 2. april 2013.
Ansøgning fra FDF om tilskud til indkøb af March og lejr sangbøger
3200 kr. blev bevilget
7. Nyt fra formanden:
Skal menighedsrådet orienteres af udvalgene før arrangementerne iværksættes.
Beslutning:
Poul, Kaj og Ib ser på de tal, der er til rådighed for Aktivitetsudvalget til henholdsvis koncerter og
foredrag m.m., så Aktivitetsudvalget fremover kan følge, hvad der er brugt af midler, og hvad der
resterer til aktiviteter.
Udvalget har en råderamme, som det kan disponere over, og kun hvis der er overskridelser,
forelægges det for Menighedsrådet.
Alt i aktivitetsudvalget skal på referat fra møderne.
Efter dette års fyraftenskoncerter ses på effekten af, at der er koncerter med andre instrumenter end
rene orgelkoncerter.
8. Diakoni:
Se under præsterne.

9. Nyt fra udvalgene:
Aktivitetsudvalg:
Efterårsudflugt..
Beslutning:
Der er tradition for to udflugter årligt. Dette år har haft tur til Munch-udstillingen og en
planlagt tur til Horsens. Derfor droppes efterårsudflugten. I 2014 genoptages traditionen med en
forårsudflugt og en efterårsudflugt
Husudvalg:
De frivillige til begravelseskaffe har været inviteret til frokost i Sognegården. De frivillige
kunne måske også bruges ved andre arrangementer, hvor der er brug for frivillige.
Kirke-kirkegårdsudvalg:
Referat eftersendt.
Beslutning om algebekæmpelse og udskiftning af resterende vinduer i sogne.
Beslutning:
Tilbud på algebekæmpelse af hustagene på 12.000 kroner godkendt af menighedsrådet.
Ligeledes blev et tilbud på 33.000 kroner til udskiftning af vinduer godkendt. Pengene tages fra
kassebeholdningen.

Kunstudvalg:
Sidste nyt.
Peter Brandes mener, at projektet vil kunne gennemføres i foråret 2014. Ib Stocholm påpegede at
vi skal give besked i rigtig god tid, inden kirken lukkes.
Jane Havshøj har som arkitekt ansvaret for, at projektet bliver sendt til godkendelse hos de
relevante myndigheder.

10. Nyt fra præsterne:
Christina: Diakoni
Kaos-kirke
Beslutning:
Oprindeligt et engelsk koncept for børnefamilier bestående af tre dele:
a. Eftermiddagsmøde, drop-in, med forskellige aktiviteter med fælles tema
b. Derefter kort gudstjeneste i kirken
c. Man mødes igen i sognegården til aftensmad.
Der kræves forskellige frivillige hjælpere til det kreative element, fx stenhugger, sløjdlærer,
syerske, samt frivillige til bespisningen i sognegården.
Det blev besluttet, at man søger at finde den gruppe frivillige, der vil hjælpe med at sætte projektet
i søen.
Cafe-indblik
Beslutning:
Bente Eilenberger redegjorde for tankerne bag cafeen. Der er kaffe på kanden, en avis at læse i,
en at snakke med. Åben i sognegårdens sofagruppe i hall´en, når der er tid. Derfor er et skilt
nødvendigt. Det fortæller besøgende på fx kirkegården, når cafeen er åben. En fast åbningstid
skal undgås. Frivilliggruppen kan eventuelt inddrages. Det blev besluttet at arbejde videre med
planen.
Formen for babysalmesang.
Beslutning:
Christina står for den kommende efterårssæson. Efter hendes ønske fjernes i efteråret et
maksimum på deltagertallet, så venteliste undgås. Dog beholdes tilmelding. Aldersgruppen bliver
0 – 12 måneder.
Laura:
Ansøgning om kursusgodtgørelse
Beslutning:
Ansøgning bevilget.

11. Nyt fra kontaktpersonen:
Ny kirkesanger ansat 1. maj. Bydes velkommen ved kirkekaffen den 5. maj.

12. Nyt fra kirkeværgen:
Intet nyt

13. Lukket møde.

14. Eventuelt:
Fotografering til hjemmesiden i forbindelse med næste menighedsrådsmøde
Børnekoret ophører med forårssæsonens afslutning.

Mødedatoer i 2013:
22/5, 19/6,
21/8, 25/9, 23/10, 27/11.
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