Nr. 63 – Referat af Menighedsrådsmøde for Sdr. Resen
den 22. marts kl. 17.00 i Vroue konfirmandstue.
Følgende deltog i mødet:
Tove Pedersen, Inga Jepsen, Lene Klausen, Anna Grethe Kjær, Ole Gorm Petersen, Oda Thomsen,
Caspar Wenzel, Jørgen Husted.
Afbud fra: Benny Mortensen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
- Godkendt.
2. Siden sidst
- Strejke/lock out meddeles i involveredes e-boks
- Majsamtaler er bestilt mandag den 14. maj kl. 11.00 – 12.00
3. Nyt fra præsterne:
- Konfirmationer kan blive berørt af arbejdsmarkedskonflikt.
- Forvirring omkring 2 gudstjenesteliste. Kirkebladets liste er gældende.
Nyt fra Kontaktperson:
- Katharinas ansættelse med tillæg for korledelse er ved at være på plads.
Nyt fra Aktivitetsudvalg:
- Manglende uddeling af kirkeblad er bekymrende. Der er sat en notits på ”Os i Sdr. Resen”
facebook. Der er lavet forbindelse mellem den og www.Vestfjendspastorat.dk
Nyt fra Graveren (ikke til stede)
Nyt fra kirkeværgen.
- Tilplantning med stedmoderblomster på smukkeste vis.
- Af og til rosende ord om kirkegården.
- muldvarpeplage (fælderne er sat)
Nyt fra Præstegårdsudvalg:
- Fluenet for vinduerne i konfirmandstuen er sat op.
- Indkøb af bærbar pc.
- Ønske til udvalget om at indkøbe en talerpult med lys til konfirmandstuen.
Nyt fra kasserer:
- Pengeinstituttet Kronjylland er fysisk i Viborg nu, ingen hæveautomat derfra i Stoholm.
4. Økonomi.
Regnskabet for 2017 nu afsluttet og underskrevet. Hækplantning og andre forandringer med
kirkegården har udløst et underskud, der dog kunne dækkes af sognets egne midler.
5. Evaluering af afholdte arrangementer.
- Kyndelmisse. Arrangementet var tilfredsstillende. 60 til spisning og lidt flere i kirken.
6. Kommende arrangementer.
- Majsamtaler 14. maj kl. 11.00 – 12.00
- Sogneudflugt til Møltrup Optagelseshjem den 14. maj. Akt. udv. sender til Fjendsbladet uge 17. og
laver 2 plakater i A4
- Medarbejdermøde den 15. maj kl. 18.00 på Agerbækvej 9.
- Oprindedelig Menighedsmøde flyttes til 29. maj.
- Menighedsmøde indledt af Kurt Leth ”Der kommer forbi” den 23. oktober.

7. Strikning af dåbsminder som menighedsarbejde
- Det har været en succes. Nu mangler vi bare børn, men vi har besluttet nu at strikke til
Krisecentret i Viborg. De mangler både strømper og futter. - Ses den 17. april
8. Kommentarer til Vestfjends pastorats hjemmeside.
- savner arrangementer i kalenderen. Tove ser på det og kontakter Bente.
9. Facebook for Sdr. Resen sogn.
- Den styres af graveren BM – evt. indlæg sendes derfor til ham.
10. Evt.
Næste møder:
- 03.05 Aktivitetsudvalgsmøde
- 15.05 Medarbejdermøde
- 22.05 Fællesmøde
- 29.05 Menighedsrådsmøde
Refereret af Tove Pedersen

