Galten Menighedsråd
2013-08-17
_______________________________________________________________________________________
Dagsorden for menighedsrådsmøde:
Den 25. sept. 2013. kl. 09.30
Mødested:
Sognegården
Møde nr.:
08
Fraværende: Ingen
Afbud: Ingen
_______________________________________________________________________________________
Poul Lund bød velkommen til mødet, og specielt til Line Rudbeck
1. Sang:
2. Underskrift af referat fra sidste MR møde.
3. Godkendelse af dagsorden herunder evt. tilføjelser:
Under punkt 7 tilføjes punkt om stillingsudvidelse
4. Nyt fra kassereren:
Herunder orientering om revisionsprotokollatet fra Revisor for årsregnskabet 2012.
Orientering om afsluttende budgetsamrådet den 3. sept. 2013
Kaj Aaberg redegjorde for de to nævnte punkter. Regnskabet revideret og fundet i orden.
5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten:
Intet nyt
6. Siden sidst:
Indbydelse til møde i Århus Stifts Menighedsrådsforening den 4. nov. 2013.
Tilmelding senest 28. okt. til Poul Lund
Logo på kuverter og brevpapir.
Menighedsrådet blev forelagt 2 udkast til erstatning for de mange forskellige, der er i brug.
Et af udkastene blev valgt, dog således at tegningen af kirken på de fortrykte kuverter blev indsat i
stedet for foto på brevhoved. Punktet tages op igen, når kirken har fået ny kunst.
Beredskabsplaner: Hvem gør hvad, ved alle hvor slukningsudstyret er placeret m.v..
Ved slutningen af næste MR-møde går menighedsrådet rundt og ser, hvor materiellet er placeret.
7. Nyt fra formanden:

a.
Orientering om valgte medlemmer til provstiudvalget samt stiftsrådet.
Orienteringen er udsendt.
Poul Lund orienterede
b.
Modtaget brev fra Biskop Kjeld Holm omkring Betinas genindsættelse i Galten.
Poul Lund orienterede
c.
Udkast til ansøgning fra provsten omkring stillingsudvidelse af præstestillingen fra 50 % til 75 %
blev behandlet og godkendt af menighedsrådet.
8. Diakoni:
Intet nyt
9. Nyt fra udvalgene:
Aktivitetsudvalg.
Intet nyt
Husudvalg:
Nyindretning af sognegårdens køkken hører under Husudvalget.
Kirke-kirkegårdsudvalg:
Referat vedhæftet.
Kunstudvalg:
Sidste nyt.
a.
Brev sendt til forretningsdrivende og virksomheder i Galten. Ingen svar modtaget.
b.
Projektet er videresendt fra provsti og stift til Nationalmuseet
c.
IS nævnte, at vi skal tænke over, hvordan sognegården skal indrettes, når kirken lukkes. Der
nedsættes et udvalg på næste møde.

10. Nyt fra præsterne:
a.
Til sangaftenen kan man vælge at introducere en sang.
b.
Forslag om at flytte den årlige høstgudstjeneste til et tidligere tidspunkt på året. Skal tidligst træde
i kraft 2015, idet der påregnes indvielse af kirkekunsten ved høstgudstjenesten 2014.
c.
Er kirken åben/lukket i dagtimerne? IS svarede, at kirken blev lukket i forbindelse med indførelse
af automatisk klokkeringning, idet graveren derefter ikke havde sin daglige gang i kirken morgen
og aften. PL nævnte, at ingen er blevet afvist, hvis de har ringet og bedt om at måtte se kirken.
Med ny kunst i kirken skal punktet tages op igen.
11. Nyt fra kontaktpersonen:
Intet nyt
12. Nyt fra kirkeværgen:
Intet nyt
13. Eventuelt:
Kirkens fremtidige styreform. Laura undersøger, hvad andre sogne i firkløveret gør.
Der holdes særskilt møde herom mandag den 14. oktober kl. 13 i sognegården.
Mødedatoer i 2013:
23/10, 27/11.
Højskolesangbogen nr.:
Line Rudbech
Poul Lund.
Referent: Niels Chr. Madsen

