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
TORSDAG DEN 21. juni 2018 kl. 18:00 på Lundø.
AFBUD: Caspar, Jens og Jørgen.
DAGSORDEN OG REFERAT: Referent Birgitte.
1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA DEN 29. MAJ:
Under punkt 2, " maj samtaler"; skal der stå " der har været et underskud i 2016 og
2017" i stedet for " der har været et overforbrug".
Ellers godkendes det.
2. ORIENTERING OM MODTAGNE TILBUD PÅ MALLING AF KIRKE OG GRAVERHUSET,
OG ORIENTERING FRA FORMANDEN:
Der er kommet 2 tilbud, et fra Dansk Kirkekalk A/S på pris 100.000 kr. + moms. Nr.
2 fra Kalkkarlen, Hadsund på pris 68.250 kr. + moms.
OBS. ændring og tilføjelse til dagsordenen, vi vedtager nr. 2 tilbud.
I forbindelse med installation af nyt styresystem ved kirkeklokken lød regningen fra
elektrikeren på 9952 kr. Der var kun bevilget 5.000 kr. fra 5 % puljen og derfor
ansøges der om de resterende 4952 kr. af 5 % puljen.
Budget 2019 er der ansøgt om 25.000 kr. til beplantning på nedlagte gravsteder
samt låger og hængsler til grus beholderne.
Viborg Domprovsti har bevilget en forhøjelse af ligningen 2019 på 50.000 kr.
Vi skal kontakte kordegn Bente Bundgaard med hen blik på at ligge referaterne ind
på nettet. Jeg skriver det til hende.
Vi er blevet kontaktet fra firmaet "360 Company Danmark" om Google Street view
indenfor i kirken. Vi har besluttet ikke at modtage tilbuddet.
3. EVENTUELT:
Organist Hanne, oplyser at der er 8 tilmeldte til babysalmesang, som starter den 18.
september 2018, og 6 gange frem. ( der er 1 på venteliste.) Hvis der kommer flere
kan man overveje 2 hold, så vi fortsætter med at uddele brochure. Vi talte lidt om at
søge tilskud til denne succes.
Næste arrangement er friluftsgudstjenesten i Kjeldbjerg søndag den 12. august 2018
kl. 11:00, trompetist Birgit Damgaard og kirkesanger Jacob er bestilt. Præsten vil
være
Caspar, Jens kommer med kaffe/the/øl og vand. Birthe har bestilt sandwich. Vi
regner med Ole og Karen kommer med blomster, kors o.s.v.
Menigheds møde vil blive til november rådsmøde.
Næste menighedsrådsmøde er onsdag den 22. august 2018 kl. 18:30 i Vroue.

