Iglsø / Kjeldbjerg Menighedsråd
Kirkeværge: Sigfred Jokumsen
9754 5104 / 2967 3710

Formand: Bodil Christensen
9754 5182/ 2521 2890

Kasserer: Grethe Alsbjerg
9754 5398 / 3025 5398

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________

DAGSORDEN OG REFERAT FRA MENIGHEDSRÅDSMØDE
TIRSDAG DEN 22. august 2018. I Vroue kl. 18:30
AFBUD: Hanne.
1. Godkendelse af referat fra den 21-6-2018.
Godkendes og underskrives.

2. Siden sidst:
ved præsterne:

Caspar har søgt om orlov og ferie i ca. 8 uger, stiler mod ugerne 42 til 49.
Konfirmand turen bliver den 28-9, en kanotur fra Hessellund til Sdr. Resen, og slutter
med et forældre møde. Vroue og Vridsted står får betalingen.
Den 7-2-2019 er der en stor konfirmand invent, vi hører nærmere.
Angående fotografering af konfirmanderne, sørger præsterne for dette.
Jørgen er blevet forespurgt om en lørdags dåb den 3-11, o.k. da familien bor i sognet.

Ved formanden/ herunder post og IT. skrivebord:

Menighedsmødet bliver den 15-11-18 kl. 19:00 på Fjandbohus, angående annoncen
sørger Bodil for denne. Vi forhører Inge-Marie angående kaffe og brød.
Brev fra Skovbo data angående, usikre gravsteder, det er et punkt på budgetsamråds
mødet den 28-8.
Budgetsamråds mødet melder Bodil os til.
Person dataloven repeteres, Bodil opretter dem som har brug for dette.
Gennemgang af posten; "Himmelske dage på Heden" torvet i Herning den 30-5-2019,
vi tager det op som et punkt på Fællesmødet den 22-11. Ledelses uddannelse kursus
- "mød din nabo" - "håndarbejder med citater" o.s.v. en del af posten kan ses/læses
på out look.

3. Orientering fra:
Intern kasserer:

Grethe, ser fint ud.

Regnskabsfører:

Oda, gennemgang af kvartalsrapport, se under regnskaber, ellers % anmærkninger.

Kontaktperson:

Birthe, kontakt med personalekonsulent Mette Dam Nygaard angående personale
lønninger.
Folder om babysalmesang, bliver delt ud via sundhedsplejerskerne og præsterne.

Graver:

Jens, det går planmæssigt, skal hjælpe med kirkekalkningen, som bliver om 2 til 3
uger.
Der er kommet en ny toiletdør. Jens foreslår et dræn rundt om graver huset
forebyggelse af fugt.
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4. Aktivitetsudvalget:
Nytårsgudstjeneste i Iglsø Kirke den 31-12 kl. 14:00, med kransekage og vin.
28-10 kl. 10:30 kommer Provsti bandet.
"HVAD SKAL VI HAVE I FORÅRET 2019" ? det er spørgsmålet.
5. Præstegårdsudvalget:

Sigfred, Vroue konfirmandstues gulv skal slibes. Der skal ses på lys og lamper.

6. Eventuel :

Vi diskuterede angående vores holdning til "mobil pay", ellers %.

7. Næste møde 9. oktober 2018 kl. 18:30 i Vroue.
Referent:
Birgitte Vestbjerg

