Dag og år : torsdag den 21. februar 2019

M
Menighedsrådsmøde
i Fly hos Tanja og
Hyacinthe
Solgårdsvej
16, torsdag den 21. februar
F
MMM
2019
kl. 18

Dagsorden:

1. Godkendelse/underskrift af referat
2. Orientering fra formanden
a. Skærtorsdagsnadver 18. april
b. Sogneudflugt
c. Lys ved alter
d. Udendørs spot
3. Orientering fra præsterne
4. Økonomi
5. Havefest – noget nyt?
6. Himmelske Dage på Heden
7. Vinduer – handleplan
a. Tilbud fra maler 2
b. Nyt tilbud fra maler 1?
8. Kirkegårdskonsulent – opfølgning
a. Besøg af Niels Kruse
b. Jordprøver
9. Målsætning for 2020 (indsendes
inden 1. marts)
a. Aktiviteter
b. Personale
c. Bygninger
10.Input til budget 2020
a. Løvsuger
b. Nye fliser/opretning fliser
c. Tiltag på kirkegård
11.Evaluering af Gospel
12.Forberedende budgetsamråd
a. 12. marts 2019
13. Eventuelt

Evt. afbud til Turi på
turiroslund@gmail.com
eller tlf. 20 42 44 33
Senest 18. februar 2019

Blad nr

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

Ad. 1: Referat fra sidst blev godkendt og underskrevet.
Ad. 2: Der har været afholdt møde om kirkemusikfestival. Der er
truffet beslutning om at lave én koncert i én kirke frem for at lave
en koncert i hver enkelt kirke i sognet.
a. Der er bestilt mad til skærtorsdagsnadver. Leif, Turi,
Hyacinthe og Tanja kan hjælpe.
b. Sogneudflugt til Ry og omegn. Besøg og rundvisning på
Øm Kloster Museum, besøg i Sankt Sørens Kirke.
Eftermiddagskaffe på Svostrup Kro eller Rindsholm Kro.
Sogneudflugten forsøges planlagt den 24/8 2019.
c. Der er blevet opsat lys ved alteret.
d. Elektrikeren mener at have fundet fejlen ved udendørs
spots.
Ad. 3: Punktet udgår.
Ad. 4: Regnskabet for 2018 og menighedsrådets kommentarer blev
gennemgået. Diverse dokumenter blev underskrevet.
Ad. 5: Intet nyt – der afholdes møde herom tirsdag den 26/2 2019.
Ad. 6: Der er bestilt bus til arrangementet torsdag den 30/5 2019.
Vi sørger for frokost og tager kaffe på hjemvejen.
Ad. 7:
a. Der indhentes tilbud fra TBS på maling af vinduer
b. Der tjekkes op på det først indhentede tilbud.
Ad. 8.
a. Niels Kruse har været på besøg og har givet en masse
gode råd og ideer til kirkegården.
b. Pris på jordprøver er indhentet. Tanja sørger for bestilling
af jordprøver og udtagning hos Landbo Limfjord.
Ad. 9: Turi udarbejder forslag til målsætningen for 2020, og resten
af medlemmerne melder ind med kommentarer og bemærkninger.
Ad. 10:
a. Vi skal have en ny løvsuger med i budgettet for 2020.
b. Nye fliser/opretning af fliser tages fra frie midler
c. Planer om at udarbejde et rundt urnegravsted, samt en
rund fliseplads på fællesgraven, hvor folk kan lægge
blomster.
d. Vil gerne have anskaffet køreslisker pga. kørestolsbrugere
og katafalk. Købes i 2019 af de frie midler.
e. Vi har brug for en ny juletræsfod. Ryan undersøger, hvor
det er muligt at få sådan en lavet.
f. Vi har brug for mere græsarmering – tages af frie midler,
så vidt de rækker.
Ad. 11: Det gik fint med gospelarrangement. Det fungerer godt
med at bruge forsamlingshuset. Gospel-bandet er bestilt til næste
år. Der bliver kun konfirmation i Vroue og Vridsted i år.
Ad. 12: Forberedende budgetsamråd afholdes den 12/3 2019 i
provstiet. Turi, Leif og Tanja deltager.
Ad. 13: Den 7/9 2019 er der stiftsmenighedsstævne.
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Næste møde afholdes onsdag den 10/4 2019 kl. 18.00 på

