MENIGHEDSRÅDSMØDE
Tirsdag d. 08.05 2018 kl. 19.00
I Sognehuset

Dagsordentekst

DAGSORDEN:
1 Indledning

2

Opsamling

Protokollat

Ansv.

Tilstede: Torben, Jens, Arne, Lis, Ilse, Elsebeth,
Lissy og medarbejderrepræsentant.
Afbud: Bo, Christian, Vibeke, Hanne
Sekretær: Elsebeth
Intet at bemærke

Gennemgang af referat fra seneste møde

3

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4

Budget 2019

Maling af vinduer i Åsted? 30.000
Gospelkoncert med workshop 25.000

Foreløbig budget 2019 skal afleveres senest
d. 15. juni. Har vi særlige ønsker hertil?

5

Skærum kirke
Indv. kalkning og maling af loft i Skærum
kirke er afsluttet. Fremlæggelse af
økonomisk oversigt.

6

Indkøb ?
a. Grøn team efterspørger
gasbrændervogn.ca. 11.000,- kr. Helle
medbringer brochure.
b. Kirsten eftersørger gulvvasker. pris ca.
7.000,- kr. Kirsten fremskaffer brochure.

7

Besøg fra Tripoli
Orientering om status i forberedelserne.

8

Juletræ

435.518. Heraf ekstraarbejde ca. 55.000.
Der skal sendes en opgørelse til provstiet.
Der indkøbes en 60 cm bred vogn, der er
dyrere end den viste på 30 cm. Priser for
denne undersøges hos flere firmaer.
Der bevilges køb af gulvvasker

TC

IS, BS
HC
K.C

22/8 - 26/8 2018
Der er holdt indledende planlægningsmøde. TC,
Velkomst ved borgmesteren, udflugter,
AH,
gudstjeneste og spisning. Udførlig program CC
kommer senere. Der søges midler hos
Mellemkirkelig Stiftsudvalg.
Menighedsrådet trækker sig.

TC

Evaluering af menighedsrådet, som
medindbyder til juletræ i sognehuset.

9

Ydre missions udvalg
En snak om kommissorium for vores ydre
mission udvalg.

10 Mini konfirmander
Vi har de sidste år haft "Kirkebillen" som
underviser af minikonfirmander.
Vi har en anden mulighed på hånden: Ketty
Kjær fra Voerså, som i år har været
medhjælp ved konfirmandundervisning.

Menighedsrådets udvalg ser gerne udvalget
udvidet med andre.
Vi foreslår Ketty Kjær.

AH

11 Til Orientering
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
Medarbejder repræsentant

a.
Udflugt 10/6 for menighedsråd og ansatte
med ledsager. Indbydelse er på trapperne
b.
Konfirmationer til næste år. Der er 2 klasser.
Ved nadver går man op under sangen.
c.
Alterkalken til Kvissel er færdig i uge 20.
Overdragelsesforretning med håndværkere
og arkitekt i Skærum 24/4 med kaffe og
lagkage.
Rensning af orgel i Skærum af Frobenius i
uge 21 og stemning i uge 22 inden næste
gudstjeneste 3/6. Helle søger for aftale
med Frobenius vedr. nøgle. Arne orienterer
Marina, hvis der bliver begravelse. Her skal
klaveret bruges.
e.
Forslag om en ny liste med persondata for
rådsmedlemmer og ansatte, så vi ikke
glemmer mærkedage.
f.
Datoer for "Vi synger julen ind" 2018
Skærum: Torsdag den 29/11
Aasted: Torsdag den 13/12

TC

BEMÆRK: 20/3 2019 er ændret til
tirsdag 19/3 med Willy Egmose.

g.
Planlægningsmøde i maj
h.
Problemer med oplysninger af salmenumre
fra Bruce. Helle ønsker navne på brudepar.

12 Evt.

Oprydning efter kaffe til næste møde ? ?

TC
AH

