Menighedrådsmøde
Tirsdag d. 13.08.2019 kl. 19.00
sognehuset

Dagsordentekst

Afbud: Christian, Vibeke og Lis
DAGSORDEN:
1 Indledning
2 Opsamling

Protokollat

Højskolesangbogen: Nu er det længe siden
Godkendt

Gennemgang af referat fra seneste møde

3

Godkendelse af dagsorden

4

Kvissel kirke 100 år
Orientering om arrangementer i
forbindelse med jubilæet

5

Tripoli
Orientering om indsamlingen til fordel
for arbejdet med skole for Syriske
flygtningebørn.

6

Sensommerarrangement

Tilføjelse af punkt 12
Referent: Elsebeth
Jubilæumsskrift bliver omdelt samtidig med
kirkeblad i uge 36.
Mandag d. 21/10 Fhv. kirkeminister Mette Bock
Torsdag d. 21/11 Familiegudstjeneste
Lørdag d. 23/11 Jubilæumsgudstjeneste og
middag
Søndag d. 24/11 Koncert
Idet indsamlede beløb på 13.414 kr. er sendt til
Libanon. Banken havde problemer med
overførslen, så de har taget gebyr på 700 kr.
Der er 20 tilmeldte

Sidste frist for tilmelding til
Sensommerarrangement i
Bangsboskoven var d. 1/7.
Orientering om status.

7

Provstidag d. 14. sept.

Der er 6 tilmeldte

Sidste frist for tilmelding er d. 14.08.
Hvis ikke man er tilmeldt kan det nås.

8

Kommende arrangementer
Gennemgang af arrangementer i august
og september:
August:
22. Korstart
30. Sensommerarrangement MR og
Personale
31. Dåbsarrangement
September:
2. Sognecafe`
6-8. Konfirmandweekend
15. Høstgudstjeneste
18. Foredrag

Dåbsarrangement d. 31/8 er flyttet til 21/9
Andre arrangementer foregår planmæssigt.

Ansv.

9

Lysglobe til Kvissel kirke
Niels Andersen har lavet lysgloben. Han
spørger til menighedsrådet holdning til
detaljer ved udførelsen.
Fremlægges på mødet.

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

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
Medarbejder repræsentant
PR

11 EVT
12 Kvartalsrapport pr. 30/6 2019

Niels er klar til at afslutte projektet. Han vil
gerne droppe de foreslåede gyldne blade.
Dette blev vedtaget.

a) Uddeling af pjecer til senere diskussioner.
b) Konfirmandstart torsdag d. 29/8 med 1 hold.
C.C. Jessen vil gerne på frivillig basis tage
Gudstjenester på Arnes fridage dette efterår.
c) Kalkning af Aasted og Skærum er udført.
Luftkanal ved orgel i Kvissel bliver udskiftet i
dag.
Andre ting kan læses i referat fra
kirkegårdsudvalget, der var vedhæftet
dagsordenen.
d) Regnskabsføreren gør opmærksom på, at der
ikke må laves for store driftsudgifter. Ilse
oplyser, at vi ikke har modtaget 170.000 kr.
fra provstiets anlægspulje til varmeanlæg i
præstegården.
e) Kontaktpersonen var ikke til stede pga. ferie.
Organist er raskmeldt fra 5. august.
f) Første møde er 18/9 med læge Knud
Jacobsen. Intet honorar, men beder om en
gave til SOS-børnebyerne. Vi giver en gave
på 1.000 kr.
g) Intet nyt
h) Var ikke til stede pga. ferie
i) Var ikke til stede pga. ferie
Tak til Ilse for hjemmebag til kaffen.
Taget til efterretning

