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MENIGHEDSRÅDSMØDE:
Dagsorden og referat fra den 7. februar 2019 kl. 18:30 i Vroue.
Afbud:
1. Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet den 9. oktober 2018:

Er gjort.
2. Siden sidst:
Ved præsterne:

- Konfirmanderne har været i Domkirken i dag, og på Den Kinesiske Mur for at
spise, gik godt.
- Konfirmationen i Fly Kirke er aflyst, konfirmanderne vil helst konfirmeres i
Vridsted ( kl. 09:00 ) ca. 12 konfirmander, og i Vroue ( kl. 10:30) ca. 16
konfirmander.
- Mødet med skolelederen på Vridsted skole angående konfirmands undervisning,
bliver om tirsdagene kl. 14:00, og det passer fint med skolebussen.
- Caspar foreslår, at Provstibandet kunne blive søndag den 12. maj kl. 10:30,
han vil kontakte dem, og høre om de kan, vi høre nærmere. Hvis det bliver,
sætter Birthe annoncen i Fjends bladet.
- Jørgen arbejder videre med hensyn til børnehaven i Kirken, vi høre nærmere.
Ved formanden:

- Angående energi forbedring med LED- lys, pris 2862,50 kr.
- Vi talte om reparation af det elektriske klokke system, sidste reparation
kostede 7690 kr. + moms, så nu må det være i orden.
- Nu er fyret blevet lavet, blæsemotoren er skiftet, pris 6000kr.
- Der er general forsamling i Distrikt foreningen den 28. februar kl. 19:00,
samme dag som "Samtalesalon", gudstjenestens fremtid. Se på DAPen.
- Post til orientering, om nye bøger fra Bibelselskabet, og Fjends Bladet om, at
skrive artikel om vores arbejde.

- Invitation til et foredrag om mobning, den 6. marts fra 19:00 til 21:00, men det er
langt væk, og emnet er måske ikke så aktuelt lige nu for os.
- Brev fra Sparekassen Kronjylland, at det fra den 30/6-2019 vil koste 500 kr. om året
at have en konto.
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- Sogneudflugten bliver den 23. maj 2019 kl. 09:30, og går til Sct. Peders Kirken i
Randers Kirken, som er tegnet af samme arkitekt som Iglsø Kirke. Derefter går turen til
Elvis museet.
- Kongens Hus Hede kunne også være en mulig udflugt eller møde sted !
- Vores holdning til Face book, med hensyn til Iglsø Kirke?, diskuterede vi lidt. Vroue er
med på Face book, det er Benny som står for dette. Vi kan starte med, at nævne i
Kirkebladet, at man på Vestfjends Pastorats hjemme side, under de respektive kirker,
kan læse om aktiviteter og gudstjenester og andre praktiske og relevante ting.
- Angående det årlige obligatoriske menighedsmøde, vil det blive torsdag den 21/112019 kl. 18:00, på Fjandbohus i forbindelse med vores menighedsråds møde.
- Angående Provstesyn den 10/10-2018, mangler vinduer til almindelig vedligeholdelse
og maling, vi får tilbud hjem fra Ulstrup og "kirkemaleren", Jens sørger for at hente
tilbud hjem. Jens har målt luftfugtigheden i Kirken, og der er ingen fugt at spore.
Tagrenderne trænger til skift, Jens kontakter Jakob fra "Iglsø Blik" og får et tilbud.
Tilbuddene skal være klar senest den 20/4-19.
- FREMTIDIG MØDER: tirsdag den 19/3-19 kl. 18:30 i Vroue, vi starter med kirkegårds
vandring kl. 17:30.
torsdag den 20/6-19 kl. 18:30 ( sommermøde, stedet udkommer
senere ).
torsdag den 20/8-19 kl. 18:30 i Vroue.
torsdag den 3/10-19 kl. 18:30 i Vroue.
torsdag den 21/11-19 kl. 18:00 på Fjandbohus, inklusiv
menighedsmøde. Mødedatoerne sættes i "opslags kassen" ved Kirken.
- Den 12/3-19 kl. 18:00 samlet budgetrådsmøde. Den 2/5-19 kl. 09:00 til 10:00, vores
"personlige" budget. Den 27/8-19 endeligt .
- Der er formandsmøde den 25/2-19.
3. Orientering fra:
Intern kasserer: Grethe % nyt.
Regnskabsfører: Oda gennemgår foreløbig regnskab for 2018. Se medsendte bilag,
regnskaberne lægges ind på hjemmesiden.
Kontakt person: Birthe - babysalmesang starter igen den 19/3 til den 19/4-2019,

hvis det bliver aktuelt med 2 hold er det ok.
- Ellers køre det fint, der startes med MUS. samtaler i år. APV. er hvert 3.år.
Kirkeværge: Birgitte, se angående "synsforretning, Provstesyn" under pkt. 2.

- Bodil tilmelder kirkeværgen til GIAS system.

Graver: Jens, har sat låger for grus beholderen. Klokkestab og låger skal males i

år, Jens sørger for dette. Jens sørger for beplantningen.
4. Aktivitetsudvalget: Næste arrangement "ME AND MARIA" den 7. marts 2019 kl.
19:00, sørger Birthe for annonce i Fjends Bladet den 27/2-19.
Ellers har vi været lidt inde på arrangementerne i de andre punkter.
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5. Præstegårdsudvalget: Grethe, intet nyt.
6. Eventuelt.
7. Næste møde: Tirsdag den 19. marts 2019 kl.17:30 på kirkegården i Iglsø, og kl.

18:30 i Vroue.
P.S. ændring,vi skal bare møde kl. 18:30 i Vroue den 19. marts.
Med venlig hilsen Birgitte.
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