Iglsø / Kjeldbjerg Menighedsråd
Kirkeværge: Birgitte Vestbjerg
9754 5119 / 6088 7193

Formand: Bodil Christensen
9754 5182/ 2521 2890

Kasserer: Grethe Alsbjerg
9754 5398 / 3025 5398

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________

MENIGHEDSRÅDSMØDE:
Torsdag den 17.oktober 2019 kl. 18:30 i Vroue.
Dagsorden og referat:
AFBUD : Jørgen.
1. Godkendelse af referat fra d. 22.8.2019 og 22.9.2019 :
Godkendes og underskrives.
2. Siden sidst ved:
Præsten: %.
Formanden: Gennemgang af post, Dansk flygtninge hjælp, visioner for Viborg,
billedbog fra Himmelske dage, ny lovpakke, se D.A.P.
3. Orientering fra :
Intern kasserer Grethe : Der skal betales 0,75 % af vores indestående i Kronjylland.
Regnskabs fører Oda : Oda gennemgår kvartalsrapporten og budget 2020. Se bilag.
Endvidere skal Bodil have fuldmagt til vores konto, samt godkende betalinger,
således der altid er to fuldmagter i menighedsrådet. Dette er anført i
Revisionsprotokollat til regnskab for 2018.
Provstiet giver 10.000 kr. til 125 års jubilæum 2020.
Kontaktperson Birthe : Besøg af Arbejdstilsynet, vi fik en smiley.
Der er blevet sagt farvel til Catharina, og Laura er blevet ansat.
Kirkeværge Birgitte : Projekt kirkegård køre planmæssigt.
Graver Jens : Kirkegårdskort er i gang.
National museet har været på besøg i forbindelse med registrering.
Angående lys på kirken, starter vi den 3. november, og Jens sætter tænd og sluk ur
til.
Formanden Bodil : Angående ansøgning til ny sognepræst, er der lavet en
embedsbeskrivelse, som er sendt til Provstiet. Den endelige, fra Provstiet, er sendt
til orientering den 20/10.Vi afventer Match møde i Århus. Der er ansat en fast vikar
præst Jørgen Holm pr. 1/12-19.
Bodil orienterede fra det endelige budgetsamråd 1/10-19.
Maj samtaler 2020 - tirsdag den 5.maj kl. 12:00 til 13:00.
Julefrokost bliver lørdag den 30/11-19, vi hører nærmere.
Angående 125 års jubilæum; en søndag i november
- spørge Biskoppen om han kan!
- evt. Provstibandet ! vi afventer hvilken dag de kan.
Datoer for de næste menighedsrådsmøder :
søndag den 24/11-19 efter gudstjeneste og menighedsmøde. Til menighedsmøde
køber Jens rundstykker og ost.
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Menighedsråds møder i 2020 : torsdag den 27/2-20, torsdag den 30/4-20,
sommermøde torsdag den 18/6-2020, alle møderne i 2020, er kl. 18:30 og i Vroue.
Punkt til næste møde, er fastsætte datoer resten af året.

4. Aktivitets udvalg, kommende arrangementer :
Gospel julekoncert den 8/12-19, Jens sørger for klejner.
Birthe spørger børnehaven Myretuen, om der er interesse til den sædvanlige
Børnegudstjeneste, plejer at være den sidste torsdag inden jul.
Musikgudstjeneste 2020, fastsatte vi intet endnu.
5. Præstegårds udvalget : Man er i gang med rengøringen, af Præstegården.
6. Eventuelt :
Der er menighedsråds valg i 2020 !
Der er et slags personalemøde på kirkekontoret i Stoholm den 21/11-19 kl. 09:00,
som kontaktperson tager Birthe med.
Næste menighedsrådsmøde bliver søndag den 24/11-19, efter menighedsmødet.
Der er valg til menighedsrådet i 2020, Birthe og Birgitte er valgforordnede.

Med venlig hilsen Birgitte.

