Galten Menighedsråd
2013-06-12
_______________________________________________________________________________________
Dagsorden menighedsrådsmøde:
Den 21. aug. 2013. kl. 09.30
Mødested:
Sognegården
Møde nr.:
07
Fraværende:
Afbud: Ib Stocholm, Grethe Strandsby
_______________________________________________________________________________________
1. Sang:
2. Gennemgang af halvårsregnskab
Kvartalsrapport og halvårsbudget 2013 blev gennemgået af Mie Jensen, LMO.
3. Underskrift af referat fra sidste MR møde.
4. Godkendelse af dagsorden herunder evt. tilføjelser:
Godkendt
5. Nyt fra kassereren:
Hører under punkt 2.
Budgetsamrådsmøde afholdes til efteråret
6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten:
Intet nyt
7. Siden sidst:
Intet nyt
8. Nyt fra formanden:
Orienterende møde om opstilling til Provstiudvalg og Stiftsråd i Skanderborg Provsti den 21. august
2013 kl. 19.00.
Fra MR i Galten peges på Leif Christoffersen til provstiudvalget, og på Jørgen Bækhøj til
stiftsrådet.
Laura har anmodet om at vi nedsætter et festudvalg som skal arbejde med forslag til vores spisning
den 6. sept..
VK, RB og GS danner arbejdsgruppe.

Vi mødes den 6.september i Sognegården, klokken 18.00
Indlevering af bilag til betaling.
Det er vigtigt, at kontonummer, hvortil pengene skal overføres, anføres på bilaget. Bilag skal
straks afleveres hos graveren.
9. Diakoni:
Intet nyt
10. Nyt fra udvalgene:
Husudvalg:
Intet nyt
Kirke-kirkegårdsudvalg:
Referat vedhæftet.
Intet at bemærke

Kunstudvalg:
Sidste nyt.
PL og IS har holdt møde med Nordea. Flere erhvervsfolk deltog i mødet. Peter Lundberg er
tovholder for dette forum.
Projektet er indleveret til provstiet til godkendelse. Forventet igangsættelse lige efter
konfirmationerne 2014
11. Nyt fra præsterne:
Laura har anmodet om at få genbehandlet punktet leje i forbindelse med brug af sognegården.
Punktet tages op igen efter at kirken har været lukket i forbindelse med kunstprojektet. Afsnittene
om betaling fjernes fra Vedtægterne for brug af sognegården, indtil punktet har været behandlet
igen.
Lars har kontakt til Sankt Lukas Kirke hvor der står et orgel som vi kan få. (kopi af brev m.v.
vedlagt).
Orgelet ikke ledigt alligevel, det er i brug andetsteds.
Christina Kleis er sygemeldt. Vi får snarest at vide, om der bliver konstitueret en anden præst.
Laura Gylden-Damgaard undersøger, om der kan findes en anden person til at overtage den
planlagte babysalmesang.
12. Nyt fra kontaktpersonen:

MR bifalder, at Tenna Gamborg evt. senere overtager præstesekretærjobbet for Storring-Stjær
13. Nyt fra kirkeværgen:
Hans C. Thygesen viste for MR, hvad arbejdet som kirkeværge blandt andet består i.
14. Eventuelt:
A. Møde om folkekirkens struktur 9. september 19.00 i Stilling sognegård. Tilmelding til Poul
inden 13. august
B. Kursus i energibesparelse. Afholdes i Højvangen 11. december.

Mødedatoer i 2013:
25/9, 23/10, 27/11.
Højskolesangbogen nr.:
Christina Kleis Nielsen
Poul Lund.
Referent:

Niels Chr. Madsen

