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DAGSORDEN OG REFERAT FRA MENIGHEDSRÅDSMØDE
TIRSDAG DEN 9. oktober 2018. I Vroue kl. 18:30

AFBUD: Sigfred, Grethe og Oda.
1. Godkendelse af referat fra den 22. august:
Godkendes og underskrives.

2. Siden sidst ved:

Præsterne:

Caspar har orlov og ferie fra den 13-10-18 til 5-12-18, Jørgen
overtager en del af arbejdet og går op i tid, i den periode.
Der er mange julegudstjenester i ugen inden jul, der bliver revideret i dem.
Det havde været en god kano tur med konfirmander, oplyser Caspar.
Jørgen vil høre børnehaven Myretuen om der er interesse i flere gudstjenester
med børnene, evt. tirsdage fra 1-11-18, Jørgen taler selv med lederen.
Jule gudstjenesten med børnehaven bliver den 13-12-18.
Caspar har forslag til "musikgudstjeneste" til foråret, lysshow og musikgruppen Me
and Maria, han vil undersøge om de kan komme, og vi foreslår torsdag den 7. marts
2019 kl. 19:00, vi hører nærmere.

Formanden:

Sigfred udtræder af menighedsrådet p.g.a. sygdom. Hans poster som næstformand
kirkeværge og medlem af præstegårdsudvalget skal fordeles.
Budgetsamråd bliver den 2.maj 2019 kl. 9:00.
Provstesyn er den 10. oktober 2018 kl. 11:00, Bodil, Jens og Hanne deltager, evt.
søge om maling til vinduerne. Angående gravstenene stabilisere og sikre Jens dem.
Klokkestyresystemet er lavet, men nu er bedeslags motoren gået itu, det koster ca.
8540 kr., vi vil prøve at søge om tilskud til reparation af dette.
Kollekt indsamling på 90 kr. afleveres til Sjørup Plejehjem.
Der er kommet køresedler, som skal udfyldes og afleveres til Grethe, ved kørsel.
Menighedsmøde bliver den 15-11-18, på Fjandbohus annoncen sættes i fjends bladet,
Bodil sørger for dette.
Turi har indkaldt til et formandsmøde den 24-10-18.
Fællesmødet den 22-11-18 kl. 18:00, er det os som er arrangør, det er i Vroue og vi
mødes en halv time før.
Der blev nævnt, at man kan have info. omkring barnedåb på hjemmesiden !
Af post nævnes, at der bliver udbudt undervisning i kristendom, kirkelige handlinger
o.s.v. i Århus, forløber over 3 år og 8 lørdage om året, se post på DAP.
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3. Orientering fra:

Intern kasserer Grethe :

Bodil oplyser at der er intet at bemærke.

Regnskabsfører Oda :

Bodil gennemgår revisionsprotokollatet til års regnskabet for 2017, og det underskrives.
Endeligt budget for 2019 fremlægges, godkendes og underskrives .

Kontaktperson Birthe :
Ikke noget til referat.

Kirkeværge Sigfred :
Jens oplyser, der henvises til mødet den 10-10-18.

Desuden er kirken malet, klokken er ordnet m.h.t. ringning.

Aktivitets udvalget :

Caspar undersøger musikgudstjenesten til februar/marts .

Præstegårdsudvalget :

Jeg mener ikke at der var noget!

Graver Jens :

Oplyser at der utætte tagrender, og nu da Kirken lige er blevet kalket skal vi være
opmærksom.

Eventuelt :

Hanne afslutter snart holdene til baby salmesang, som har været en stor succes,
og hun køber en gave til børnene.
Angående højmessen og Provstibandets medvirken søndag den 28-10-18, sættes en
annonce og evt. en lille omtale i Fjends Bladet den 23-10-18, Birthe sørger for dette.
Angående julekoncerten 2. søndag i Advent, 9-12-18, ved Fly sangkor, skal vi lige
huske klejner og småkager, Jens kan godt sørge for dette.
Julefrokosten bliver den 30-11-18, Bodil arrangerer dette, og vi hører nærmere.
Vi skal have et ekstra ordinært menighedsrådsmøde, hvor vi skal konstituerer os efter
Sigfreds udtræden, Bodil indkalder til dette.

Næste menighedsråds møde er torsdag den 17. januar 2019
kl. 18:30 i Vroue konfirmand stue.
Med venlig hilsen Birgitte.
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