Menighedrådsmøde
Tirsdag d. 14.08 2018 kl. 19.00
sognehuset
Dagsordentekst

DAGSORDEN:
1 Indledning
2

Opsamling

Protokollat
Tilstede: Torben, Jens, Hanne, Lis, Ilse, Elsebeth, Lissy,
Vibeke.
Afbud: Bo, Christian, Arne, Helle.
Referatet er godkendt.

Gennemgang af referat fra seneste møde

3

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

4

Revisionsprotokollat

Driftskontoen ser fornuftig ud, anlægskontoen har det
lidt svært pga. Skærum kirke.
Overordnet ser det fornuftigt ud.
Revisionsprotokollatet er gennemgået og godkendt.

Gennemgang af revisionsprotokollat for 2.
kvartal 2018 gennemgås

5

Skærum kirke
Byggeregnskab for projekt maling af loft og
indvendig kalkning i Skærum kirke
gennemgås.

6

Lydanlæg
Seneste nyt i sagen om lydanlæg i alle tre
kirker.

7

Besøg fra Tripoli
Besøget fra Tripoli i august er aflyst.
Der arbejdes nu på at de i stedet skal
komme fra d. 11. - 15. oktober.
Seneste nyt i sagen

8

Vision 2018
Hvordan går det med visionens punkt 1.?

9

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

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
PR
Medarbejderrepræsentant

Der er blevet lavet ekstraarbejde af både murer,
maler og elektriker. Oppudsning af lamper,
restaurering af kirkeskib og nye lamper i våbenhuset
er også kommet oveni den oprindelige pris.
Vi har ansøgt om bevilling på de 75.000 kr. som
mangler.
Nationalmuseet skal ind over projektet i Skærum og
Aasted. Der er 3 måneders ventetid på at få en
konservator ud.
Der skal laves skabe til at gemme teknikken i.
Lørdag den 13/10 vil der være et seminar i
Sognehuset, hvor vi skal drøfte, hvad vi vil med vores
venskab. Lørdag aften vil der være spisning med MR
og vores ansatte.
Søndag er der festgudstjeneste i Aasted kirke kl.
10.30 med efterfølgende frokost i Sognehuset.
Der kommer et mere detaljeret program senere.
Da Christian, Arne og Bo er fraværende tager vi en
snak om PR.
Arrangementer lægges på FB og deles gerne så vi
kan komme ud til rigtig mange.
a.
b.
c.
Der er kirkesyn den 28/9.
Der er indkøbt vandvogne til hver kirkegård.
d.
Økonomien har det godt, der er penge i kassen.
e.
f.
Der er sæsonstart den 20/9.
g.
Der er planlagt dåbsarrangement den 1/9. Marina,
Helle, Kirsten, Torben, Lis og Hanne. Møde den 20/8
kl. 16.30 i Sognehuset.
h.
Den manglende annonce i Lokalavisen bliver trukket
fra vores regning.
i.

Ansv.

10 Evt.

Kaffeholdet til næste møde: Ilse og Jens.

