Galten Menighedsråd
2013-05-15
_______________________________________________________________________________________
Dagsorden menighedsrådsmøde:
Den 22. maj 2013. kl. 09.00
Mødested:
Sognegården
Møde nr.:
05
Fraværende:
Afbud: Rita Bomholdt
_______________________________________________________________________________________
Referat:
1. Sang:

2. Menighedsmøde.
Ingen fremmødte, udover menighedsrådet
3. Underskrift af referat fra sidste MR møde.
Referatet blev underskrevet
4. Godkendelse af dagsorden herunder evt. tilføjelser:
Punkt 11 blev flyttet til behandling først på mødet

5. Nyt fra kassereren:
Gennemgang af budget ved LMO.
Budget 2014 blev gennemgået

6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten:
Telefon på kirkekontoret trænger til service. Poul Lund aftaler nærmere med Tenna

7. Siden sidst:
Kort ref. fra det indledende budgetsamråd.
Formand og kasserer redegjorde for mødet. Budget for vores køkkenrenovering blev godkendt.
21. august holdes orienteringsmøde om valg til provstiudvalg.

8. Nyt fra formanden:
Kursus i brug af hjertestarter onsdag den 26. juni 2013.
Hold I - 9-13 Niels, Else, Grethe, Vibeke, Christina, Bente, Tenna
Hold II 13.15 – 17.15 Hans Christian, Ib, Kaj, Poul, Torben, Laura, Rita

Praktisk tøj anbefales

9. Diakoni:
4 interesserede i samværsgruppen, men 2 meldte fra. 2 tilbage i en gruppe giver ingen mening.
Præsten i Skovby foreslog et fællesskab omkring samværsgrupper i Kløverbladsgruppen

10. Nyt fra udvalgene:
Menighedsrådsudflugt-Pris m.v..
Beslutning:
Udvalget arbejder videre med planen, bl.a. med henblik på at finde en ny dato.
Husudvalg:
Formanden for husudvalget redegjorde for udvalgets planer om revision af Regulativ for brug af
sognegården. På mødet blev bestemt, at betaling for benyttelse af sognegården bliver 400 kr. Dette
indarbejdes i regulativet, der fremsendes til endelig godkendelse på næste menighedsrådsmøde.
Niels Madsen afstemmer forinden med Bente Eilenberger angående adgang til A, B, C, og Dnøgler.

Kirke-kirkegårdsudvalg:
Referat eftersendes.

Kunstudvalg:
Referat vedlagt.

11. Nyt fra præsterne:
Orientering om udendørs vielser.
Beslutning:
En prøveperiode på 2 år er besluttet af biskopperne. Angår kun præsterne, ikke det øvrige
personale. Det er op til præsterne at afgøre, om de vil deltage. Der er fastsat nærmere regler for
vielsernes afvikling.

Orientering om møde med Biohuset/Tove Severinsen
Beslutning:
Poul Lund og Laura Gylden-Damgaard deltog.
Menighedsrådet går ind for at deltage i samarbejdet. Forud for, at Kino-operapakkens film vises i
Biohuset, afholdes en lille koncert i kirken med uddrag fra operaen. Vi deltager i betaling til
foredragsholder.

Indkøb af ny digitalkamera til kirken.
Beslutning:

Kaj Aaberg indkøber kamera. Prisleje omkring 4000,- kroner.

Liturgiændring.
Ændring af nadverritual A ved barnedåb.
Beslutning:
Punktet tages op igen på næste møde. Forskellene i liturgierne beskrives nærmere, så
menighedsrådet er bedre rustet til at kunne tage stilling.

Sidste nyt omkring kirkemusikhøjskolen.
Det er besluttet, at kirkemusikhøjskolen føres videre. Thomas Frøkjær laver folder for næste
sæson. Programopsætning lægges efterfølgende over til organisterne. Galten står næste sæson for
nytårskoncert plus en koncert mere.

12. Nyt fra kontaktpersonen:
Intet nyt

13. Nyt fra kirkeværgen:
Intet nyt

14. Lukket møde.

15. Eventuelt:
1.
Evaluering af frilusgudstjenesten 2. pinsedag. Der blev talt om:
 Manglende nadver
 Menigheden rejste sig ikke ved Tekstlæsninger
 Bedre styring af lyden
 Udarbejdelse af manual, så man ved, hvad der skal gøres inden gudstjenesten, og hvem der
gør det.

2.
15. 8. 2013 klokken 19 – 21 er der møde på Diakonhøjskolen: Debatoplæg om en mere
sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken..

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

Højskolesangbogen nr.:
Ib Stocholm.
Poul Lund.
Referent: Niels Chr. Madsen

NB: Husk vi skal fotograferes.

