Galten Menighedsråd
Referat MR møde 2, den 24. februar 2016

Dagsorden for menighedsrådsmøde
Mødested
Møde nr.
Fraværende / afbud fra

Den 24. februar 2016 kl. 09.30
Sognegården
2

Punkt Beskrivelse af mødepunkt
nr.

Orientering (O)
Drøftelse (D)
Beslutning (B)

1
2
3

Sang
Underskrift af referat fra sidste møde
Godkendelse af dagsordenen og eventuelle tilføjelser

B
B

4

Orientering fra formanden:
a)
Temamøde i Kirkefondet den 1. marts: De første 100 dage som
Biskop i Aarhus Stift. (Tilm. 20.02).

O

Oplæg / Opfølgning
Ansvarlig Konklusion
Beslutning
Rita
Ib
Er underskrevet
Ib
1. Under punkt 4.f tages også beslutning.
2. Under lukket punkt behandles kursusansøgning
3. 5.b Tages på lukket møde. Kaldet punkt 15.
Ib
A) Formanden orienterede om
kursusansøgningsfrist
B) Orientering. Tilmeldingsfrist 5. April
C) Orientering

b)
Kirkefondet: Pilgrimsvandring den 10. april. (Tilm. 05.03).
c)
Århus Stifts Menighedsrådsforening: Forårsmøde den 7. marts
(Tilmelding 29.02).
d)
Distriktsforeningen holder generalforsamling den 15. marts
(Tilm. 08.03)
e)
Ansættelsesudvalget har besluttet at ansætte Lone Højer Nielsen
i den ledige stilling som kirketjener, og Lone har sagt ja.
f)
Kirkefolder.

D) Orientering
E) Orientering
F) Pris 20 kroner. Ordning med Mobilpay og
eventuelt SWIPP etableres. Lille aflåst
pengekasse etableres til kontant betaling.
Kirkeværge tager sig af det.

5

Nyt fra formanden:
a)
Ansøgning fra FDF om tilskud til sangbøger (3369,60kr.),
buskørsel til sing-in arrangement (2000 kr) og 50% tilskud til
patruljetelt (3695 kr).I alt: 9064,60 kr.
b)
Hvem regner med at fortsætte i Menighedsrådet næste periode.
Rekruttering af nye medlemmer.
c)
Hvornår holder vi menighedsmøde? Sidste år var i maj.

DB

Ib

6

Nyt fra kassereren:
Udkast til regnskab 2015.

OD

Kaj

7

Nyt fra udvalgene:
Husudvalget:

DB

Vibeke

A) MR yder tilskud, som tidligere, til sangbøger og
buskørsel, men ikke til telt.
c). MR mødet i maj bliver aftenmøde, således at der
holdes Menighedsmøde umiddelbart forud. Klokken
19.00 den 18. Maj.

Kassereren gennemgik årsregnskabet.Udkast. Skal
afleveres inden 1. April til provstiet. Tages med på MR
mødet i marts.
Niels fremlagde i detaljer
Beslutning: Der laves anlægsansøgning til

Fortsættelse af punkt 10a på dagsordenen den 20. januar om
nye møbler i sognegården.
Forslag til udformning af ansøgning til Provstiudvalg (PU) ønskes
drøftet. Forslaget er vedhæftet bilag til dagsordenen.

provstiudvalget 2017. Beløb 200.000 til møbler til
sognegården. Kasserer og sekretær udarbejder
ansøgningen.
HusUdvalget arbejder videre med detaljerne.

Aktivitetsudvalg:

Aktivitetsudvalg.
Intet nyt.

Kirke- kirkegårdsudvalg:

8

Frivillige ved kirken:
Drøftelse af på hvilke områder vi har brug for hjælp fra frivillige
ved vores kirke. Hvordan kan vi, og skal vi, rekruttere flere
frivillige? Hvordan kan vi styre korpset af frivillige?

DB

Ib

9

Nyt fra Præsterne:
Menighedsudflugt. Hvem arrangerer det?
Skal kirken deltage i Kulturaftenen i Skanderborg den 16.
september? Fællesmøde i biohuset 29. februar.

DB

HanneLise

10

Nyt fra kirkeværgen:

O

Hans
Chr.

KK-udvalg
Intet nyt
Frivillige kan være gavnlige ved fx
Filmaftener
Spagettigudstjenester
Kirkekaffe
Der nedsættes et udvalg: Ib, Hanne-Lise, Betina, Vibeke,
som arbejder videre med planerne. Betina med til
indledende møde.
Menighedsudflugt: Fredag i juni, præsterne tager
initiativ.
Kulturaften. Den 29. Februar deltager Hanne-Lise og
Rita. Aktivitetsudvalget arbejder videre med tanker om
Kulturaftenens indhold.
Alterstagerne er repareret. Den lille stage, der bruges
ved fx barnedåb er også repareret.
Pladen til mindestenen er lavet, men ikke opsat. KKudvalget bestemmer placering.
Punkteret rude i sognegården repareres. Tømrer er
bestilt.
Tagsten i præstebolig vippes på plads.
Dørpumpe på kirkedør. Tages med i KK-udvalg
El-låsning af kirkedør. KK-udvalg

11

Nyt fra kontaktpersonen:

O

Else

Intet nyt

12

Nyt fra medarbejderrepræsentanten:

O

Bent

13

Resterende mødedatoer 2016:
30. marts, 27. april, 18. maj, 22. juni, 24. august, 28. september,
26. oktober og 30. november.

Telefon til kirketjener og graver indkøbes af disse.
Ligeledes til præstesekretær.
18. Maj aftenmøde.

14

Eventuelt:

15

Lukket punkt

Referat. Niels

Ib: Tekstfelterne fra tidligere sidefløjene i alteret.
Afleveres til Bent på mandag.
Præstegårdshaven. Hvorledes passes den? Beskæring af
træer købes der hjælp til. Bent bestiller denne hjælp.

