Vroue Menighedsråd
REFERAT FRA MENIGHEDSRÅDSMØDE
TIRSDAG DEN 24. JANUAR 2017 KL. 1900
Tilstede: Mogens Møller Nielsen, Henrik Juhl, Niels Chr. Sørensen, Camilla Bøss Kirkegaard,
Oda Thomsen, Caspar Wenzel Tornøe, Jørgen L. Husted, Annette Rasmussen
DAGSORDEN:
ÅBENT MØDE:
1. Godkendelse af referat fra seneste møde
Er udsendt af Annette Rasmussen
Referat godkendt
2. Meddelelser fra formanden
A – Ansættelse af gravermedhjælper
Ny gravermedhjælper Birgit Kvols ansættes pr. 01.03.17. Møde med hende,
formanden og Helle Bjerregaard fra Provstiet den 26.01. vedr. løn- og
ansættelsesforhold.
B – Høring Kirkeministeriet
Orientering ved formanden
C – Kirkebil – økonomi
Kirkebil benyttes og koster 500 kr. pr. kørsel. Kan fortsat ønskes fremover.
E – Eventuelt
- Et fast punkt på dagsorden kan være Nyt fra præsterne. Forventninger til
præsternes mødedeltagelse skal dog drøftes på Fællesmødet den 25.01.
- Vi foreslår, at præsterne kan nævne dato for Menighedsrådsmøde sammen
med øvrige meddelelser efter prædiken under gudstjenesten. Fællesmøder
kan desuden blive nævnt i kirkebladet.
3. Gennemgang af økonomi- og regnskabssystem – Oda Thomsen
Oda gennemgår systemet af hensyn til de nye medlemmer –
herunder budget for 2017
Gennemgang og orientering af ”Regnskabsinstruks for folkekirkens
lokale kasser”, Årsbudget 2017, Kvartalsrapport samt Saldooversigt.
Økonomi er fast punkt på dagsorden.
Større anlægsarbejder:
Blytag på kirketårn skiftes, når blytækker har tid.
Tilbud er indhentet og accepteret.
Der er indhentet tilbud fra murer på dén del af renoveringen.
Andet:
Der indkøbes nye klapstole før konfirmation.
4. Fastsættelse af mødedatoer i 2017 for ordinære menighedsrådsmøder.
4 ordinære møder om året
Mødedatoer i 2017:
28.03. kl. 19.00 Regnskabsmøde
20.06. kl. 19.00
12.09. kl. 19.00
14.11. kl. 19.00

Vroue Menighedsråd
5. Relevante datoer i 2017
Er der datoer i pastoratet og lignende vi skal være opmærksomme
på – havefest, studietur, koncert i maj mm
- Forsommermøde i Vroue tirsdag den 25.04. kl 14.00. Efter
minigudstjeneste i kirken er der foredrag, sang eller lign. i
konfirmandstuen. Mogens vil lave forespørgsel til Hjerl Hedes leder
om mulighed for et foredrag. Annette laver opslag til Kirkebladet.
- Minikonfirmand-afslutning i Vroue søndag den 21.05. Vi aftaler
forplejning på næste møde.
- Gudstjeneste som føljeton for alle kirker Kr. Himmelfartsdag den
25.05.
- Havefest Grundlovsdag den 05.06. Henrik er valgt til havefestudvalg. Arrangementet drøftes på næste.
6. Godkendelse af vedtægter for kasserer og ekstern regnskabsfører ved Vroue
Sogns Menighedsråd
Vedtægter godkendt af ovennævnte.
7. Godkendelse af vedtægter for kontaktperson ved Vroue Sogns Menighedsråd
Vedtægter godkendt.
8. Eventuelt
- Nu internetadgang i konfirmandstuen. Henrik laver opslag med brugernavn
og adgangskode til ophæng i lokalet.
- drøftelse af mulighed for anvendelse af alkoholfri altervin. På dagsorden til
næste møde.
LUKKET MØDE:
1. Personalesag
2. Personalesag
3. Personalesag
Særskilt referat.

særskilt dagsorden

