Iglsø / Kjeldbjerg Menighedsråd
Kirkeværge: Birgitte Vestbjerg

Formand: Bodil Christensen

9754 5119 / 6088 7193

9754 5182/ 2521 2890

Kasserer: Grethe Alsbjerg
9754 5398 / 3025 5398

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________

MENIGHEDSRÅDSMØDE:
torsdag den 22.august 2019 i Vroue kl. 18:30.
Afbud: Jørgen.

Dagsorden og referat.
1. Godkendelse af referat fra den 20.juni 2019: Godkendelse og
underskrift.
2. Siden sidst
V/ Præsten: %.
V/ Formanden: Arbejdstilsynet kommer i morgen , den 23.august
kl.09:00, Birthe tager med.
Der kommer nye bibler i år 2020.
Have omlægning er godkendt.
Klokkestaben tages med på budget i 2021.
Vi søger 25.000 kr. til næste år.
Bodil kører ned til Karen og Ole, med en lille ting.
Afholdelsen af afskeds reception med Caspar.
Posten gennemgås.
3. Orientering fra:
Intern kasserer: Trompetisten Damgaard ca. 2100 kr.
Kontakt person: Der er sagt farvel til kirkesanger Catharina.
Stillingen slås op med 12 timer om ugen.
Kirkeværge: Der er begyndende råd i klokkestaben.
Graver: Jens introducere "kiste opsats" (kalkefalk), den er brugt,
men fin til os, Jens vil undersøge prisen.
Jens har talt med Karl-Åge om hjælpe med arbejdet i forbindelse
med anlæggelse af ændringer på kirkegården. Pris ca. 14375 kr.
Vi bliver enig om at gemme granitstene omme bagved.
Formanden: Budgetsamråd vil blive, som det er meldt ud, den 18.
september 2019 kl. 19:00.
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Ansættelse af ny præst ; deadline for ansøgning er den 16.
september, og der vil være møde med Henrik Stubkjær, i Vridsted
den 25. september 2019 kl. 18:30.
Arbejdstilsynet kommer i morgen og alt er i orden til dette, APV.
og arbejdsmiljøet.
Det elektroniske kirkegårdskort er bevilget af Provstiet og bestilt,
der vil komme en drone og fotografere området. Kirkebogen skal
dog stadig føres.
Næste menighedsrådsmøde ændres til 17.oktober 2019 kl.18:30 i
Vroue.
Menighedsmødet vil blive søndag den 24. november 2019, i
forbindelse med gudstjenesten kl. 09:15.
4. Aktivitetsudvalget, blandt andet kommende arrangementer :
Høstgudstjeneste den 22.september. Jens sørger for kaffe/the.
Gospelkor 2.søndag i advent, 8.december kl. 19:00, annonceres
både i Fjends bladet og Kirkebladet.
Hanne Kokholm, har indtil videre 5 tilmeldte til babysalmesang, vil
købe små "pixi bøger" om forskellige kirkelige handlinger, for børn.
Hanne oplyser at i Thise Kirke den 21. november, kommer et
band, som lyder spændene, måske værd at tage med til.
Vi vil købe en plakat søjle til at sætte ved kirken, da der er nogle
aktiviteter, som ikke altid kan nå, at komme i kirkeblad og aviser.
Jens sørger for dette.
5. Præstegårdsudvalg: Præstegårds synet vil blive den 26. august
2019.
6. Eventuelt: %.

Med venlig hilsen Birgitte Kock Vestbjerg.
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