Menighedrådsmøde
Tirsdag d. 11.02 2020 kl. 19.00
sognehuset

Dagsordentekst

DAGSORDEN:
1 Indledning
2

Opsamling

Protokollat

Tilstede: Helle, Hanne, Torben, Elsebeth, Jens, Bo,
Arne, Lis, Ilse, Christian, Lissy, Vibeke
Referatet godkendes.

Gennemgang af referat fra seneste
møde.
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Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendes.
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Ny præst

Provsten foreslår at vi opslår stillingen med
mulighed for at tilknytte hospice-delen med.
Dermed kan vi, måske, tiltrække yngre præster.
Torben tilretter opslaget fra sidst og sender
forslaget rundt.

Provsten forventer at stillingsopslaget om
ny præst i pastoratet skal i
præsteforeningens blad i marts måned.
Derfor skal vi allerede nu have indholdet
i opslaget på plads
Bilag:
A= stillingsopslag fra 2017
B= Stillingsopslag tilrettet af provst (et
forslag)
C= Stillingsopslag for Flade Gærum
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Afsked med Arne
Fastsættelse af tider og steder for
afsked med Arne som præst.
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Skærum kirke
Nyt i sagen om renovering af stendiger
ved Skærum kirke.
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Grøn kirke
Skal vi arbejde på at blive godkendt
som grøn kirke?
Se bilag
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Til Orientering
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
PR
Medarbejder repræsentant

21. juni er foreslået som dato for
afskedsgudstjeneste. Efterfølgende frokost i
Sognehuset.
Koret vil måske medvirke.
Pris fra Holmen Anlæg på 46.000 kr.
De andre adspurgte firmaer her ikke tid pt.
Bo laver forslag til Provstiet.
Majbritt har tilbudt at lave et oplæg til det
fremtidige arbejde.
Vi sætter projektet i gang.

a.
Den 24/2 er der årsmøde i Distriktsforeningen
med efterfølgende generalforsamling. Torben
deltager.
Den 8/3 er der Sogneindsamling. Alle er
velkomne til at deltage.
b.
I søndags var der gudstjeneste med
minikonfirmanderne. Elsebeth siger at det var en
god oplevelse. Den 22/3 er der afslutning.
5. klasserne inviteres til påskearrangement den

Ansv.

1. april.
c.
Altertavlen i Aasted er besigtiget af
Nationalmuseet, vi afventer rapport.
Der er sprøjtet mod borebiller i præstegården
og Skærum kirke.
Der skal laves nye hylder til salmebøger i alle
tre kirker. Torben arbejder videre med forslaget.
Skraldespanden ved Sognehuset skal flyttes ud
til hjørnet af p-pladsen. Der indkøbes stativ.
d.
Der er ikke skattefradrag for el til kirkerne. Ilse
prøver at kontakte Flemming.
Kvissel kirkes jubilæum har kostet ca. 40.000 kr.
Koncerten kostede 7.000 kr.
Erhvervsaffaldsgebyr for Sognehuset er
frafaldet.
e.
Helle skal være sygemeldt i ca. 6 uger fra sidst i
februar. Ninna tager over. Ingelise starter ca.
1/4.
Marina skal have en printer og evt. en computer.
f.
Foredrag den 19/2, om at være kvindelig
feltpræst.
g.
Filmaften onsdag er aflyst. Der var kun 4
tilmeldte.
Familiegudstjenester bliver afviklet sammen med
minikonfirmander.
Gospelworkshop den 12/3.
Historie-fortælle-aften 25/3.
Hubertusgudstjeneste den 3/11.
Forslag om flere kirkefrokoster, måske hvert
kvartal?
h.
Annoncen bibeholdes som den er.
Når næste blad kommer, skal vi ringe rundt og
spørge om der har været omdeling i
yderdistrikterne.
i.
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Evt.

Ældreudflugt den 3/6. Lis, Lissy, Arne, Torben
planlægger.
MR-udflugt: forslag følger.
Vi skal tænke på sikring af gravsteder, både i
lapidarier og på selve kirkegårdene. Elsebeth
undersøger mht. forsikring. Helle undersøger en
ca. pris for lapidarierne.
Oprydning til næste møde: Christian og Vibeke

