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DAGSORDEN OG REFERAT FRA MENIGHEDSRÅDSMØDE TIRSDAG DEN 29. MAJ 2018.
I VROUE KONFIRMANDSTUE.
AFBUD: Jens og Grethe.
1.

GODKENDELSE AF REFERAT DEN 13. MARTS 2018: godkendt og underskrevet.

2.

SIDEN SIDST:
Ved PRÆSTERNE:
- Mødet med Vestfjends skolen, angående konfirmand forberedelse, der er mest "luft" fra skolens
side mandag og fredag, evt. kan det blive hverdage sent på dagen og fredage!
- Pilgrims vandre tur med konfirmanderne bliver fredag den 28. september 2018, man arbejder
videre med turen. Caspar undersøger herbergs forhold.
Ved FORMANDEN:
- Gennemgang af post; fra sømands kirke, "støt børns fællesråd" o.s.v...
- Kordegn samarbejdsmødet i Stoholm, med Øst, Vest og Midt, var ganske kort, og det kører
fint.
- Energi tilsynet, se tidligere medsendte rapport, dog er der lidt fejl i rapporten.
- Elektronisk "kirkegårds kort, møde” er fredag den 1/6-18 kl. 10:30, vi afventer referat fra de
andre. Jens skriver regninger, og det kører fint.
Besøg af THOMAS FRANK i april 2018:
- hvor man drøftede kirkeklokkesystem og kalkning af kirken.
Kirkeklokken får et nyt styresystem, pris inkl. moms 30.000 kr. Bliver klar på torsdag den 31.
maj 2018. Angående kalkning af kirken, graverhuset og klokkestaben, i 2018, er det o.k., vi
afventer tilbud fra 2 firmaer.
Indgang/adgangs forholdene til kirken, med fliser og trappe (handicap venligt), udsættes.
MAJ-BUDGETSAMTALE:
Oda har bedt om at få forhøjet lignings beløb til næste år, med 50.000 kr. Der har været et
overforbrug i 2017 og 2018. Oda opfordret til hvis/når vi får behov for penge til "noget" så skal vi
endelig søge.
KIRKEBLADET:
Dette punkt fik vi ordnet til fællesmødet.
SOMMER MENIGHEDSRÅDS MØDE:
Bliver i Søren og Grethes sommerhus på Jelsevej 283 Lundø, det er med ægtefæller, den 21. juni
2018.
MENIGHEDSMØDE:
Bliver det engang til november 2018.

3.

ORIENTERING FRA:
INTERN KASSER: %.
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REGNSKABSFØRER:
Gennemgang af kvartals regnskab 2018, og nævnte budget 2019.
KONTAKTPERSON:
Der har været medarbejdermøde, med Hanne, Jens, Birthe og Bodil, se referat af mødet.
KIRKEVÆRGE OG PRÆSTEGÅRDSUDVALGET: %.
GRAVER:
Angående tilbuddet "gangsti osv." stilles i bero.
4.

AKTIVITETSUDVALGET:
- Udflugten den 24.maj, var god.
- Ungdomsgudstjenesten den 9. maj var også god, men det var mere en koncert, så til næste gang
var det en ide, at have gudstjenesten flettet med ind. Det er også ønskeligt at den bliver i
februar måned, da børnene ikke er konfirmeret der. Det kunne man aftale med lærer Laura. Når
man ved det allerede nu kan man også lave aftalerne nu.
- Provstibandet, kunne vi godt tænke os at have i Iglsø Kirke, Vridsted har bestilt det til
Høstgudstjeneste den 23.september. Caspar vil prøve at bestille det til Iglsø til efteråret, vi høre
nærmere.

EVENTUELT:
Caspar oplyser, at der er vielse i Iglsø Kirke den 28. juli kl. 14:00, klaveret fra Vroue lånes,
Sigfred sørger for at få det flyttet.
Birthe har meldt sig til et fyraftensmøde den 20. juni.
Jørgen oplyser, at der er en kirke i Randers som ligner Iglsø Kirke og er tegnet af den samme
arkitekt
A.C. Vinholt.

Med venlig hilsen Birgitte.

