Dag og år : torsdag den 3. januar 2019

M
Menighedsrådsmøde
i Fly hos Tanja og
Hyacinthe
Solgårdsvej
16, torsdag den 3. januar 2019
F
MMM
kl. 18

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse/underskrift af referat
Orientering fra formanden
Orientering fra præsterne
Økonomi
Gospel for konfirmander 25. januar
a. Mødetidspunkt
b. Forplejning
c. Andet?
6. Havefest – noget nyt?
7. Maling af vinduer
8. Mere lys ved alter
9. Kirkegårdskonsulent
10.Sogneudflugt
11.Målsætning for 2020
12.Input til budget 2020
13.Julefrokost – status
14.Skærtorsdagsnadver 18. april
15.Forberedende budgetsamråd
a. 12. marts 2019

Evt. afbud til Turi på
turiroslund@gmail.com
eller tlf. 20 42 44 33
Senest 29. december 2018

Nr. 9-6001 Clemenstrykkeriet

Blad nr

Tilstede var: Caspar Tornøe, Jørgen Husted, Turi RosLund, Leif Frederiksen, Oda Thomsen, Ryan Nørgaard,
Hyacinthe Anohi og Tanja H. Kristensen.
Afbud fra: Rasmus M. Johansen

Ad. 1: Referat fra sidst blev godkendt og underskrevet.
Ad. 2: Der er lidt problemer med lyset oppe ved kirken pga. fugt.
Ellers intet at berette.
Ad. 3: Præsterne har haft et godt og positivt møde med Vestfjends
Skole vedr. konfirmandundervisningen.
Ad. 4: Oda gennemgik det foreløbige resultat for 2018. Der
mangler fortsat en del poster i regnskabet for at kunne opgøre det
præcise resultat for 2018.
Ad. 5:
a) Der kommer ca. 30 deltagere til gospel for konfirmander.
Deltagerne kommer med bus ca. kl. 14.15. Jørgen lægger i
første omgang ud for busbilletter.
Leif kommer omkring kl. 14.00. Turi er også med fra
starten og laver kaffe i forsamlingshuset. Tanja kommer,
når hun kommer hjem fra arbejde.
b) Der serveres boller, kage og vand i løbet af eftermiddagen
(Turi bager). Leif bestiller og kommer med franskbrød og
pålæg samt hjælper præsterne med morgenmaden.
c) Der bestilles pizza til ca. 30 unge mennesker og 10 voksne
til levering kl. 17.20 i forsamlingshuset. Turi bestiller
efterfølgende rengøring af forsamlingshuset samt sodavand
+ flaskevand.
Ad. 6: Intet nyt siden sidst.
Ad. 7: Vinduer i kirken skal males. Der er indhentet et overslag på
opgaven. Vi sender en forespørgsel til provstiet om sandblæsning
af vinduerne i kirken. Vi følger op på punktet igen til næste møde.
Ad. 8: Der er kommet en forespørgsel fra Caspar om mere lys ved
alteret i kirken, for det er svært at se, når man står med ryggen til
kirkegængerne. Det får vi elektrikeren til at kigge på.
Ad. 9: Vi kontakter Niels Kruse fra Viborg Kirkegård frem for
kirkegårdskonsulenten fra Aalborg.
Niels Kruse spørges endvidere om jordprøve oppe på kirkegården.
Ad. 10: Det blev vedtaget, at vi afholder sogneudflugt omkring
Skanderborg i 2019. Der følges op på, hvad vi præcis skal se på
turen på et senere tidspunkt.
Ad. 11: Målsætning for 2020 må vi gerne tænke over og komme
med input til.
Ad. 12: Input til budget 2020 må vi gerne tænke over og komme
med input til.
Ad. 13: Jørgen finder ud af, om han kan deltage. Turi får fat i
Rasmus og Katharina for at høre, om de har mulighed for at
deltage. Oda meldte afbud til julefrokosten.
Ad. 14: Det blev besluttet, at TKC Mad leverer mad til
skærtorsdagsnadver ligesom sidste år. Turi bestiller mad til 35
personer.
Ad. 15: Der er forberedende budgetsamråd den 12/3 2019. Tanja
deltager sammen med Turi.
Næste møde afholdes torsdag den 21/2 2019 kl. 18.00 på
Solgårdsvej 16.

