Galten Menighedsråd
2013.10.15
_______________________________________________________________________________________
Dagsorden for menighedsrådsmøde:
Den 25. oktober. 2013. kl. 09.30
Mødested:
Sognegården
Møde nr.:
09
Fraværende:
Afbud: Kaj Aaberg, Laura Gylden-Damgaard, Line Rudbeck
_______________________________________________________________________________________
1. Sang:
2. Underskrift af referat fra sidste MR møde.
Referatet underskrevet
3. Godkendelse af dagsorden herunder evt. tilføjelser:
Intet at bemærke
4. Nyt fra kassereren:
Afbud fra LMO på grund af sygdom. De kommer i stedet til næste møde
5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten:
Forespørgsel fra Mona Hald, om der er andre i fx Menighedsrådet, der vil være med som
kagebagere. Ellers vil det blive annonceret i kirkebladet.
Forespørgsel, om der er sat penge af i budgettet til julehygge for personalet. Dette er hermed
bevilget.
6. Siden sidst:
Indbydelse til møde i Århus Stifts Menighedsrådsforening den 4. nov. 2013.
Tilmelding senest 28. okt. til Poul Lund
Der er tilmelding fra Grethe Strandsby og Hans Chr. Thygesen.
Ved slutningen af MR-møde går menighedsrådet rundt og ser, hvor materiellet er placeret.
På grund af afbud til dagens møde foreslog formanden, at gennemgangen af
beredskabsmateriellet til næste møde.
Menighedsrådets svar på debatoplægget om folkekirkens struktur er sendt videre.
Der har været afholdt møde med deltagelse af Galten Folkeblad og formændene for
menighedsrådene i Galten og Skovby.
7. Nyt fra formanden:

Biskop Kjeld Holms anbefaling omkring oprettelse af lokalt finansieret stilling i Galten Pastorat.
Poul Lund sender brev til provsten angående financieringen af stillingen
8. Diakoni:
Intet nyt
9. Nyt fra udvalgene:
Aktivitetsudvalg.
Ib Stocholm: Ingen nye beslutninger i udvalget. Der arbejdes videre med planer om en koncert.
Poul Lund: Husk køkkenet er lukket i januar på grund af ombygning.
Poul Lund foreslog, at et medlem fra Aktivitetsudvalget er med til at planlægge kommende
fyraftenskoncerter.
Husudvalg:
Intet nyt

Kirke-kirkegårdsudvalg:
Referat vedhæftet.
Kunstudvalg:
Referat vedhæftet.
Projektet er godkendt af alle relevante instanser.
Arkitekten kontakter Poul Lund og Peter Brandes i denne uge.
Ib Stocholm mindede om, at der ikke er afklaring om, hvad der skal ske med prædikestolen med
hensyn til kunstnerisk udsmykning. Ligeledes foreslog han, at der eventuelt kommer et kors i
kirken.
Yderligere blev foreslået, at der kommer en tavle over tidligere og nuværende ansatte præster til
ophængning i våbenhuset.
Et opslag, der oplyste om kirkedag i året, kunne eventuelt sættes under salmenummertavlen.
Nedsættelse af udvalg som skal arbejde med indretning af midlertidig lokaler til afholdelse af
højmesser i sognegården.
Højmesserne skal foregå i sognegården i perioden for renovering af kirken.

Udvalg bestående af Bente Eilenberger, Ib Stocholm, Laura Gylden-Damgaard og Hans Chr.
Thygesen blev nedsat.
10. Nyt fra præsterne:
Intet nyt
11. Nyt fra kontaktpersonen:
Intet nyt
12. Nyt fra kirkeværgen:
Intet nyt
13. Eventuelt:
Intet nyt
Mødedatoer i 2013:
27/11.
Højskolesangbogen nr.:
Poul Lund

Poul Lund.
Niels Chr. Madsen, referent

