Vroue Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
ONSDAG DEN 29. AUGUST 2018 KL. 1900
Konfirmandstuen, Vroue
Tilstede: Mogens Møller Nielsen, Lone Barup, Henrik Juhl, Hanne Præst, Ellen Poulsen
(organist) og Benny Mortensen (medarbejderrepræsentant)
Afbud fra Caspar Tornøe og Jørgen Husted og Annette Rasmussen
ÅBENT MØDE:
1. Godkendelse af referat fra seneste møde.
Referater fra 21/6 samt 8/5 godkendes.

2. Meddelelser fra formanden.
10. oktober kl 8-11 er der kirkesyn og præstegårdsyn
Kirkebladet skal observeres om det leveres til alle rettidigt
Der er modtaget takkebrev fra Elsebeth Tranbergs pårørende, og
formanden har svaret med brev.
Der bestilles 5 eksemplarer af Markussens bog om små soge..

3. Budgetsamråd i Viborg domprovsti.
Formanden orienterede om budgetsamrådet. Herunder om
menighedsrådets bevilling for 2019.
Dette afstedkom en bred debat om bl.a. persondataforordning, hvor
der savnes retningslinjer
For at undgå konflikter med forordningen, blev det bestemt alle
medlemmer af menighedsrådet og ansatte får en såkaldt sikker
mail,hvor al kommunikation angående menighedsrådet skal foregå.
Ligeledes blev det i samme anledning bestemt, at graveren køber 2
stk. makulatorer.
Formanden vil ved en given lejlighed tage spørgsmålet om
provstibandets berettigelse i den nuværende form op med provstiet.
Tankerne går i retning af at lave noget for unge/yngre mennesker.
Der blev under punktet vendt mange ideer og tanker, og derfor blev
det besluttet at afholde et planlægningsmøde 25/9 kl 1900
Formanden skriver ud.

4. Sikring af gravsten.
Tages op på næste fællesmøde med henblik på en fælles løsning.
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5. Opfølgning af punkter fra sidste møde
Sensommermøde 11/9 kl 17.00 med spisning Annette bestiller mad
Mogens dækker bord, Henrik sørger for drikkevarer
Høstgudstjeneste 30/9 kl 10.30 Annette bestiller mad Mogens
dækker bord, Henrik sørger for drikkevarer
Familiegudstjeneste 25/10 Hanne bestiller pizza, Mogens dækker
bord, Henrik sørger for drikkevarer.
Mandag 16/12 kl 19.00 kirkekoncert.
Formanden orienterede om, at der arbejdes på at lave en lidt
anderledes gudstjeneste Påskedag 2019, med deltagelse af et
rumænsk ensemble, Rachmaninov a cappella ensemble.
Ensemblet synger liturgisk musik, som passer til økumeniske

gudstjenester, og som ved sine melodier og klange giver højmessen en
meditativ karakter
6. Orientering fra
- Præsterne
- Kirkeværge
Deltager i kirkesyn 10/11
- Kasserer
Budget er endeligt godkendt
- Kontaktperson
- Aktivitetsudvalg
- Præstegårdsudvalg
Gulv slibes i konfirmandstue, ny pc til Caspar, ny reol til
Caspars kontor.
- Medarbejderrepræsentant
Benny er på kursus i uge 38.
7. Eventuelt
Referent. H.K.P

