Referat fra menighedsrådsmøde
Onsdag 27. februar 2019 kl. 1830.
(bemærk ændret mødetidspunkt)
Afbud: Annette
1: Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2: Godkendelse af referat fra forrige menighedsrådsmøde den 9. januar 2019
Godkendt
3: Nyt fra kontaktpersonen, der har bedt om ændret mødetidspunkt
Orientering fra kontaktpersonen
4: Nyt fra kasserer herunder aktuelt om økonomi og budget
Indestående pr. dags dato: 253.855,99kr
Allan får tjekket stenene på de forskellige gravsteder.
Den gamle løvsuger er afhentet
Der er indhentet tilbud til det nye kirkehus.
5: Nyt fra sognepræsten
Kørsel af konfirmander
Allan kan kører d. 6. marts, 20. marts,
Flemming kan kører d. 3. april
Nyt kalendersystem
Organist ferie – dækkes af Knud L. Hansen
Mangler Christians ferie
Mail fra Samarbejdsudvalget
Mail ”Nye tider i vinden” - vi takker nej til tilbudet
Kirkeugen bliver erstattet af familiegudstjenester på 3 forskellige hverdage hvor – med
fællesspisning. Alle er velkommen.
Nye gudstjenester – Se ovenfor ståenden.
6: Nyt fra kirke-og præstegårdsudvalget samt kirkeværgen
Erik har sendt ”Vejledning fra Miljøhuset” pr. mail, Erik fremhæver de vigtigste pointer.
Efterfølgende skal der laves en APV.
Hæk langs diget – skal de fjernes, så der bliver mere plads til de gamle gravsten. Der er indhentet et
tilbud på 5500kr fra Vinderup have og anlæg. Vi sørger for at rydde diget. Og får lavet en aftale
med Vinderup have og anlæg.
Der skal skaffes en havelåge til haven.
Læhegn ved skellet. Vi skal have klippet ca. 2-2 1/2 m. ned.
Automatisk ringning, vi skal indhente tilbud fra 2 firmaer. Det sørger Erik for.
Erik undersøger hvad det koster at anskaffe en robotplæneklipper.

7: Nyt fra graver og medarbejderrepræsentant
8: Ny hjemmeside. Der henvises til mail sendt til Jane Dehli til menighedsrådets medlemmer den
30. januar 2019. Der ønskes rådets stillingtagen. Rådet er enige om at vi ønsker at oprette en
hjemmeside via Kirkeligt Mediecenter.
9: Fremtidige arbejdsopgaver
Fastelavn – søndag kl.09.30 – Flemming og Erik hjælper til i hallen.
Palmesøndag – i samarbejde med MOK
Skærtorsdag – Jette, Erik, Gina og Flemming hjælper til kl. 10.00 (der er nu bestilt mad til 60
personer)
10: Evt. Ringning mandag. Flemming undersøger det hos Landsforeningen.
11: Mødet slut kl. 20.22

