Menighedsrådsmøde for Sdr. Resen – nr. 61
den 2. november 2017 kl. 17.00 i Konfirmandstuen, Vroue.
Deltagere: Inga Jepsen, Lene Klausen, Anna Grethe Kjær, Tove Petersen, Caspar Wenzel Tornøe, Jørgen Husted, Oda
Thomsen, Benny Mortensen.

Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrift af referat fra møde nr. 60.
2. Meddelelser fra formanden.
- Brochure Dansand –
- Vejkirke – Vi ønsker fortsat medlemskab og vil udvide til cykelvenlig vejkirke.
- Hæftet ”Noget om den kristne tro” indkøbes i et antal eksemplarer.
- Folder om sorggruppe (BB laver et antal) til udlevering af præster og til at blive lagt frem.
3. Status fra arbejdet med
- Kirkegården: Plantning af hække er færdiggjort, der er lagt påskeliljeløg nord for kirken.
- Graverhuset: Indretning med skabe o.s.v. påbegyndes snarest.
- Indkøb af klapstole: 10 klapstole indkøbes.
4. Regnskab og budget. (OT)
- Kvartalsregnskab – alt i orden.
- Tidspunkter for frister angående regnskabsafdelingen. - Datoer fastlægges efter Fællesmødet.
5. Kommende arr. samt aftaler om praktisk arbejde. (TP sørger for annoncering)
- Koncert 7. december: Klejner, Gløgg og kaffe. (AG + TP + ?)
- Gospelkoret 20. dec. Kaffe og Klejner. (AG + TP + LK + ?)
- Kyndelmissegudstjeneste den 4. februar: Spisning derefter. (AG + TP + ???)
6. Orientering fra:
- Præsterne: - Desværre ingen konfirmation i Sdr. Resen kirke. Tilmelding til organisttræf.
- Kontaktperson: Ansættelse af organist, Børnekoret har nu 15 medlemmer, og der går snarest
besked til forældre om, hvornår de ventes at synge.
- Aktivitetsudvalg: Kirkeblade er udleveret, næste møde den 25.01. 2018
- Præstegårdsudvalg. Der har ikke været møde. Det påtaltes, at netdækningen er utilstrækkelig i
konfirmandstuen og i præstegården.
- Kirkeværge: behandlet i punkt 3.
- Kasserer: Lokal kasserer har svært ved at aftale med banken. Pulje til udgift ved børnekor.
- Medarbejderepræsentant/graver. - Forsikring for tilskud behandling ?
- Lys på kirken fra Allehelgen til forårsjævndøgn.
7. Hjemmeside under opbygning: - ingen kommentarer.
8. Fællesmødet 22. nov. - Evt. fælles indkøb af ovennævnte hæfter.
9. Evt.
Lukket punkt sammen med Vroue:
1. Personale – Lønforhandling
2. Personale – Ansættelse af organist.

