Galten Menighedsråd 2017
Dagsorden for menighedsrådsmøde
Mødested
Møde nr.
Fraværende / afbud fra
Hanne-Lise, Betina og Henriette

Punkt Beskrivelse af mødepunkt
nr.

Onsdag den 21. juni kl. 19.00
Sognegården
6

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

Oplæg /
Ansvarlig

Opfølgning
Konklusion
Beslutning

Kaj

314 og ok

1

Sang og ordstyrer

2

Godkendelse af dagsordenen og
eventuelle tilføjelser

B

Ib

Dagsorden godkendt

3

Orientering fra formanden
a)
Møde den 28. juni om sti mellem
Låsby Station og Skovhuset:
Hvad kan kirken bruge stien til?
Synlige kirkelige aktiviteter.
Beskrivelse af kirken på skilte.
Kirkelig medfinanciering.

ODB

Ib

4

Nyt fra formanden
a)
Fælles regnskabskontor i
Skanderborg Provsti.
Er vi interesserede i det?

ODB

Ib

5

Nyt fra kassereren
a)
Referatet fra sidste møde skal
tilføjes det nødvendige stempel
på Budgetforslaget.
b)

ODB

Kaj

a)
Hanne-Lise og Ib er
inviteret til møde
omkring stien.
Umiddelbart foreslås
at stien godt kan
bruges til en
kirkevandring, hvor
der informeres lidt
undervejs, men ikke
konkret.
Gert foreslår et kors
et sted på stien, hvor
der kan afholdes en
udendørsgudstjenste
Afventer svar på
mødet den 28/6
a)Vi melder tilbage at
vi gerne vil deltage i
mødet efter sommer i
provstiet og
beslutningen tages
efter mødet.
a+b)Kaj har lavet et
udkast, som
indsendes til
provstiet

6

Budget 2018

Galten Sogns
Menighedsråd,
CVR-nr. 43428918,
Budget 2018,
Bidrag budget
afleveret d. 13-062017 10:54

Nyt fra udvalgene
a)
Kirke- kirkegårdsudvalg
ODB
1)
Møbler til sognegården.
Afstemningsresultatet er klar, og
der er økonomisk overslag.
2)
Udvalget indstiller at sognegården
vandskures indvendigt. Pris:
53500 kr. incl. Moms.
3)
Reparation af kapeldør og bagdør
til sognegården iværksættes.
Geert ønsker stadig egetræsdør i
kapellet.
4)
Udvalget indstiller at der laves
kontrakt på rensning af
altertæppe og hynder på
kirkebænkene.
O
b)
Aktivitetsudvalget
O
c)
Børne- og ungdomsudvalget

a)
1) Bernhard vil
undersøge den
endelige pris på bord
D og stol 9, som
meninghedsrådet har
besluttet er bedst,
Evt. halvdelen af
stolene nr. 9 og
halvdelen af stolene
nr. 10. Herefter vil vi
se om vi kan få
bevilliget penge via
budgetreserven ved
provstiet eller ind i
budgettet for 2018.

Bernhard

?

?

2) Konklusion,
meninghedsrådet har
besluttet at
sognegården
vandskures inkl.
Tenna kontor, så
prisen er en anelse
dyrere end de
53500kr inkl. moms,
dette er godkendt
enstemmigt.
3) Reparation af
kapeldør er godkendt
og iværksættes.
4) Kontrakt på
rensning af
altertæppe + 3 hynder
på kirkebænkene på
2300kr om året er
godkendt.
b) Intet nyt fra
aktivitetesudvalget
c) Vi diskutere
børnekoret.

7

Nyt fra præsterne

O

8

Nyt fra kirkeværgen

O

9

Nyt fra kontaktpersonen

O

10

Nyt fra
personalerepræsentanten
Eventuelt

O

11
12

Mødedatoer 2017
23/8, 27/9, 25/10, 29/11
Skal datoerne resten af året
ændres?

Rikke

Intet nyt fra
præsterne.
Hans Chr
Hans Chr. orienterer
om forskellige
reparationer, pris
kommer i regnskabet
senere.
Annemarie Der har været et
medarbejdermøde
omkring at få
dagligdagen til at
fungere,
medarbejderne er
tilfredse med at være
her.
Nyt møde omkring
samarbejde i
firkløveret.
Overordnet følger
organist, og
kirkesanger
præsterne.
Der laves ny kontrakt
mellem organisterne
Lars og Charlotte. Der
er fundet en løsning
på dækning af
gravere, hvis der er
begravelse en lørdag.
Bent
Intet nyt
Ib

Intet til eventuelt
Mødedatoerne
ændres til den
næstsidste onsdag i
måneden, dvs. 23/8,
20/9, 18/10 og 22/11.

