MENIGHEDSRÅDSMØDE
Tirsdag d. 13.03 2018 kl. 19.00
I Sognehuset
Dagsordentekst

DAGSORDEN:
1 Indledning
2

Opsamling
Gennemgang af referat fra seneste møde

3
4

Godkendelse af dagsorden
Skærum kirke
Orientering om renoveringsprojektet i
Skærum kirke.

5

Sognehuset anlægsarbejde
Fremlæggelse af projekt og pris på anlæg
af hæk/hegn + lys.

6

Sognehusets udsmykning
Status med fonde, og videre færd.

7

Vision
Behandling og evt. vedtagelse af vision
2018

8

Menighedsrådsudflugt

Protokollat

Tilstede: Torben, Bo, Lis, Elsebeth, Arne, Lissy,
Jens, Christian, Helle, Vibeke.
Afbud: Hanne, Ilse
Referatet godkendes.
Bo kan ikke deltage på ældreudflugten, men vil
gerne hjælpe med planlægningen.
Dagsordenen godkendes.
Håndværkerne er forud for planen og det bliver
rigtig flot. Lampetterne på væggene forbliver
som nu. Lamper i loftet i våbenhuset skal være i
messing og der skal placeres 6 lamper.
Budgettet holder stadig. Orglet skal renses når
det store arbejde er overstået. Indvielse af
kirken skal være den 20. maj. Provstiet mangler
nogle godkendelser, Bo sender det vi har.
OBS: temperatur i kirkerne i forhold til orglerne.
Der stemmes for levende hegn foran Sognehuset.
Der er budgetteret med 60.000 kr. til
anlægsarbejdet.
Der skal plantes hæk bag huset også.
Der skal tages ekstern arbejdskraft ind.
Vi afventer stadig svar fra Sparekassen
Vendsyssel. Torben foreslår, at vi inviterer Anne
Marie Johansen til en snak om projektet på
næste møde.
Medarbejdermøder/personalemøder skal
afholdes 3 gange om året, i april, juni,
november.
Kalendermøder skal holdes alle andre måneder,
på nær juli.
Visionen skal på som punkt ved vores møder, så
vi bliver mindet om den som arbejdsredskab.
Datoen for udflugten fastholdes.

Arne Holmgaard kan ikke deltage i MR
udflugt på fastsatte dato, kan vi flytte den?

9

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

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
PR
Medarbejder repræsentant

a.
Oplysninger skal søges via DAP. Der er taget
kontakt til Agnethe Holm ang. planlægning af
besøget fra Tripoli.
Vi kan tegne abb. på billedmateriale, som
downloades fra internettet.
Persondataloven kommer også til at gælde os.
b.
Arne skal have ny pc. Der købes en stationær til
kontoret og en bærbar, som kan anvendes af
alle.
Vi deltager i fællesgudstjeneste i Plantagen som
vi plejer 2. pinsedag.
Konfirmanderne havde besøg fra
Indsamlingskaravanen tirsdag den 6/3. Det var

Ansv.

BS

BS, EJ,
TC

TC, IS,
EJ
BS, CV

en god dag med aktiviteter og film.
Arne har taget kontakt til skolen mht.
Helligdagsundervisning.
Spejdergudstjenesten var en stor succes med ca.
70 deltagere.
c.
Der er aftale om snerydning og saltning. Kirsten
bestiller saltning fra gang til gang.
Der har været syn på klokken i Kvissel. Orglet i
Kvissel kan opjusteres. Stiftet har syltet vores
projekt med højtaleranlæg i kirkerne. Der er
skred i tingene nu. Der er kommet tilbud på
glasplade til alteret i Aasted 2350 kr. for en todelt plade.
d.
Der har været afholdt møde med TDC for at få
ryddet op i vores abb.
e.
Vi har ansat Helle Sulbæk Lau som kirkesanger.
Vores to gravermedhjælpere starter til april.
f.
Onsdag den 14-3 synges der forårssange i
Sognehuset.
g.
h.
Hjemmesiden er under opbygning.
i.

10 EVT.

Regnskabsmøde den 21-3 kl. 19.30.
Der blev sendt 2800 kr. til Folkekirkens
Nødhjælp efter sogneindsamlingen i søndags.
Kaffe til næste møde: Lissy og Hanne

