Galten Menighedsråd
Referat
2013.11.19
_______________________________________________________________________________________
Dagsorden for menighedsrådsmøde:
Den 27. nov. 2013. kl. 09.30
Mødested:
Sognegården
Møde nr.:
10
Fraværende:
___________________________________________________________________________________
1. Sang:
2. Underskrift af referat fra sidste MR møde.
3. Godkendelse af dagsorden herunder evt. tilføjelser:
Under punkt 10 tilføjes punkt om Landsforeningen af menighedsråd.
4. Nyt fra kassereren:
Gennemgang af kvartalsregnskab v/LMO
Kaj Aaberg gennemgår regler for kopi af udsendt post herunder fakturaer, modtagelse af fakturaer
også elektroniske, fælles adresser/afsendere m.v..
a) Der arbejdes på nye regler for central indgang på regninger, bilag, fakturaer til kirken. Flere
forskellige køber ind.
b) Ny adresse ses på uddelte CVR-registerark.
Kassereren kommer senere med konkret anvisning på, hvorledes fakturaer skal adresseres.
c) Der er problemer med at finde kopier af fx regninger, der er sendt ud af huset. Ekstern post skal
kopieres og sættes i ringbind, der står på graverkontoret.
d) Mie fra LMO gennemgik kvartalsregnskab og finansiel status.
5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten:
Intet nyt
6. Siden sidst:
Rundgang for besigtigelse af brandslukningsmateriel.
Denne rundgang foreslås gennemført ved mødes afslutning.
Intet nyt
7. Nyt fra formanden:
Intet nyt

8. Diakoni:
Intet nyt
9. Nyt fra udvalgene:
Aktivitetsudvalg.
Musikarrangement i februar
Husudvalg:
Orientering omkring køkkenet.
a) Renovering af køkkenet starter i januar 2014. Aftaler er truffet med håndværkere, og brugere
af sognegården er orienteret om, at køkkenet er lukket i januar.
b) Hjælpere til Bente, når køkkenet skal ryddes torsdag den 2. januar: Ib, Mona, Kaj

Kirke-kirkegårdsudvalg:
Intet nyt
Kunstudvalg:
Kort orientering om artikler i Galten Folkeblad og Midtjyllands avis om kirkekunsten.

10. Nyt fra præsterne:
a) Oprettelse af børnekor.
Punktet udskydes til senere
b)

Udtalelse om høringssvar fra næstformanden for Landsforeningen af menighedsråd blev
diskuteret indgående.
IS kommer med udkast til udtalelse herom.

11. Nyt fra kontaktpersonen:
Der har været afholdt medarbejdermøde. Generel tilfredshed.
12. Nyt fra kirkeværgen:
Grandækning snart færdig.

13. Valg til enkeltposter;
Kirkeværger.
Hans Chr. Thygesen genvalgt
Kasserer.
Kaj Aaberg genvalgt
Kontaktperson.
Else Als genvalgt
Sekretær.
Niels Chr. Madsen genvalgt
Formand.
Poul Lund genvalgt
Næstformand.
Else Als genvalgt
14. Eventuelt:
Mødedatoer i 2014:
24/01-27/02-20/03-24/04-29/05
26/06-21/08-25/09-23/10-27/11.
Følgende datoer blev fastsat af menighedsrådet:
22/01, 26/02, 26/03, 23/04,21/05,
25/06, 20/08, 24/09, 22/10, 26/11.

Højskolesangbogen nr.:
Else Als

Poul Lund.
Niels Chr. Madsen, referent

