Referat fra menighedsrådsmøde
Torsdag 23. maj kl. 1830

1: Nyt fra sognepræsten,
- der blandt andet skal tages stilling til en udgift til konfirmandaktiviteter, et beløb som i 2019
skønnes til at blive 2544,00 kr. Godkendt.
- Samt ønskes den økonomisk opbakning til forsat samarbejde med Samarbejdsudvalget på
5000kr årligt? Godkendt
- Hvordan var jeres oplevelse af gudstjeneste 2. påskedag, og ønskes den fællesgudstjeneste
fremadrettet? Arrangementet var rigtig godt, og vi ønsker fortsat at deltage i den
fællesgudstjeneste.
- Gudstjeneste til sportsfest er klokken 10.00
- Høstgudstjeneste d. 15.september kl. 10.30
2: Nyt fra kasserer
- Indestående: 315.153,99kr
- El i kirken – varmen. Gina kontakter Jane vedr. hvor mange kirkelige handlinger der har
været om lørdagen i 2018.
3: Nyt fra graver
- Annette er blevet kontaktet vedr. nogle træer der skal fjernes. Det skal bare sættes i gang.
- Løse sten- det drejer sg om 71 stk.
- Ringerlaug starter 3. juni til 30. august
- På budget, at der kan indkøbes 3 nye bænke på kirkegården.
- Mange besøg i kirken 1.marts. og indtil nu har der været 108 besøgende i kirken.
- Kan MR undersøge, hvad lyssensor koster til kirken, da lyses skal tændes for at de
besøgende får noget ud af deres besøg
- Der bør skaffes en gæstebog til kirken og en læsepult som den kan stå på.
- Vi afprøver en ny entreprenør til begravelser, da han ikke skal bruge de kasser som der ellers
har været problemer med.
- Hvis man ikke kan finde nogen pårørende ved gravsteder der er udløbet, og der ved graven
har stået et skilt med, at ”de pårørende skal henvende sig til graveren” i et år før gravstedet
udløber. Så skal den sløjfes. Det skal også meldes ud på vores hjemmeside – måske Jane kan
lave et skriv. Annette laver brevene.
- Skal pårørende betale for at få stenene flyttet i lapidariet? Flemming kontakter provstiet om
det er muligt at tage betaling for at flytte stenene.
4: Løse gravsten. Endelig stillingtagen til hvorledes vi praktisk administrerer opgaveløsningen.
Formanden har udsendt et udkast til skrivelse til gravstedsejerne. Flemming prøver at omskrive
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teksten en smule. Flemming kontakter en jurist på Landsforeningen, for at finde en korrekt
formulering vedr. hvad der skal stå i brevet hvis de pårørende i så fald selv ønsker at ordne det med
gravstenen.
5: Evaluering af arrangementet ved Skærtorsdag aften.
- Der skal være tilmelding – dog stadig uden betaling
- Der skal være en børnemenu.
- Evt. skal skærtorsdag droppes næste år?
6: Fælles transport til Himmelske dage den 30. maj. Ingen tilmeldte fra sognet efter udløbet af
indmeldingsfristen.
7: Nyt fra kirke/præstegårdsudvalg samt kirkeværgen.
- Klokkekonsulenten kommer forbi indenfor de næste 14 dage.
- Vinderup bus er bestilt til d. 20. juni – Vedersø. Flemming sætter en annonce i avisen, Erik
sørger for at lave aftaler vedr. kaffe og besøg, og sørger for tilmelding.
- Stama – hvis den ikke har en støttebøjle på fra starten, skal den ikke være der.
- Træer der hænger ud over boldbanen. Mandag d. 3. juni kl. 13.00 kommer der en formand
for Vej og park i Holstebro kommune.
- Ingen tilmeldinger til Ringerlauget, og der er kun 8, så de får hver 2 uger ca.
- Pæren ved orglet, der bliver kigget på den snarest
8: Nyt fra kontaktpersonen, der bl.a. har følgende punkter til behandling.: rådighedsbeløb til Natalie
vedrørende indkøb af nodemateriale – mussamtaler – psykisk arbejdsmiljø – osv.
- Rådighedsbeløb til Natalia, til nodeindkøb. Natalia skal selv komme med et forslag som vi så
kan tage stilling til.
- MUS-samtaler. Gode samtaler. Pladsmangel i graverhuset. Natalia har brug for at vide hvor
bogen til orglet er – Gina følger op på den.
- En låge ved orglet knirker – Erik kigger på det.
- Ferier:
- Annette: 27,28,29
- Rikke: 30,31,32
- Christian: der kommer en melding senere
- Natalia: 29,30
9: Nyt fra medarbejderrepræsentanten
- Intet nyt
10: Praktiske arbejdsopgaver i fremtiden. 2. pinsedag – sogneturen mv.
- Flemming sørger for rundstykker, Vi spørger Allan om han kan sørge for kaffe/te, mælk og
sukker.
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11: Eventuelt
- Kirkebladet og omdeling. Lotte og Ivan melder fra. Flemming prøver at se, om han kan finde
nogen der kan hjælpe.
12: Mødet slut kl. 22.47
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