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

MENIGHEDSRÅDSMØDE:
tirsdag den 19. marts 2019 i Vroue Konfirmand stue.
Afbud: Grethe Alsbjerg.

Dagsorden og referat:
1. Godkendelse og underskrift fra referat den 7. februar 2019: o.k.
2. Siden sidst
V./ præsterne: % nyt.
V./ formanden: - Der skal ses på vedtægter angående "færden på kirke gården" for
besøgende, skal udleveres ved oprettelse af gravsteder, Bodil arbejder videre med dette.
- Vi skal være opmærksom på, at få tilpasset budgettet.
- Der skal være en ansvars forsikring på motor køretøjer, Jens og
Birgitte sørger for dette.
- Der er stadig penge i "energi fonden", så der kan søges ved behov.
- Angående "Himmelske dage på Heden", vil Stiftet gerne betale både
for bussen og 3 dags billetterne til menighedsrådsmedlemmer.
- Bodil refererede fra formandsmødet; studieturen bliver måske
søndag den 1. september, blandt andet til Christiansfeld Kirke vi hører nærmere.
- Angående konfirmations billeder, bestiller vi ( i Pastoratet ) en
fotograf.
- Mogens har nogle bud på kunstner til en efterårs koncert, vi hører
nærmere til aktivitetsmødet.
- Bodil, Caspar og Birthe var til foredrag om "Fremtidens kirke", der
nævnes og diskuterede bogen "Fremtidens Folkekirke" af Høsterkøb menighedsråd, Bodil
har bogen.
3. Orientering fra
V./ intern kasserer Grethe: % nyt.
V./ regnskabsfører Oda: Regnskabet fra 2018 gennemgås og underskrives, ved behov
se bilag hos Oda. Oda nævner "noterne" kalkning - klokkesystemet kordegnefunktionen.
I budgettet til næste år skal overslaget på, vinduerne og tagrenderne med.
V./ kontaktperson Birthe: - APV. ( = arbejdsplads vurdering) for ansatte skal laves
hvert 3. år, så det skal laves i år.
- Medarbejder møde bliver torsdag den 4. april 2019 kl.
14:00.
- MUS. ( = medarbejder udviklings samtaler )samtalerne
bliver onsdag den 10. april 2019 kl. 10:00 og 11:00.
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V./ kirkeværge Birgitte: maling af vinduer, der er kommet overslag fra malermester
Ulstrup 46550kr. Udskiftning af tagrender, overslag fra Iglsø blikkenslagerforretning A/S
ved Jacob Nielsen, 68625kr.
V./ graver Jens: - oplyser at taget på kirken trænger til små reparationer, vi bliver
enig om at få en "tagmand" til at se på taget og vurdere og lave et overslag.
- Jens fremlægger "projekt omlægning af kirkegårdens nederste del",
græs, træer, blomster bede og fjernelse af gamle kantsten. Jens sørger for at indsamle
tilbud. Jens og Birgitte kontakter Provstiet om tilladelse og regler. Provstiet har møde
den anden tirsdag i hver måned, og man skal bestille tid til mødet. Jens og Birgitte
mødes fredag den 22-3 kl. 09:00.
4. Aktivitets udvalg: - sogneudflugten bliver den 23. maj 2019, annonce kommer i
Fjendsbladet senere.
- Provsti bandet kommer den 12. maj kl. 10:30 i Iglsø Kirke,
oplyser Caspar.
- Havefesten den 5. juni, er ved at være på plads.
- Julekoncerten 2. søndag i advent, har vi forskellige ideer; Sdr.
gospel, Skive musik skole og Toves børnekor...
5. Præstegårdsudvalget Bente: % nyt.
6.Eventuelt : Efter alle de sager som har været fremme i pressen, skal vi være ekstra
opmærksom med at betale regninger !! hvordan vi løser opgaven, tages med på næste
menighedsråds møde.
7.

Næste møde er den 20. juni 2019.

Med venlig hilsen Birgitte.

