Menighedrådsmøde
Tirsdag d. 10.12 2019 kl. 19.00
sognehuset

Dagsordentekst

DAGSORDEN:
1 Indledning
2

Opsamling

Protokollat

Ansv.

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

Gennemgang af referat fra seneste
møde.

3
4

Godkendelse af dagsorden
SKAT vedr. Skærum kirke
0 indberetning er foretaget. Tilbage står
bødebeløb på ca. 25.000,- kr. Bøden er
betalt, men skal vi forsøge at klage til
skat?

5

Alarm i Skærum.
Tilbud fra Verisure er kommet. Hvad gør
vi?

6

Valg 2020
Fastsættelse af sted og klokkeslæt for
orienteringsmødet i maj.

7

Nytårskur 2020
Fastsættelse af tid og sted.

8

Kvissel kirke 100 år
Afrunding på fejringen, med bl.a.
Billeder.

9

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

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
PR
Medarbejderrepræsentant

Dagsordenen er godkendt.
Vi beder om at få agtindsigt i sagen og
derudfra vurderer vi om der er grundlag for at
gå videre med sagen.
Installation: 12.500,-. Abonnement 5835,- årligt.
Elektrikeren skal have 16.000,- for installation,
der er intet abonnement.
Vi vælger Elektrikeren.
Der er fastlagt møde den 12. maj kl. 19.00
Fælles annoncering for alle MR i provstiet.
Opstillingsmøde/valg den 15. september.
Alle må gerne tænke på, om man kender mulige
emner som vil opstille til rådet.
31. januar
MR, ansatte og frivillige.
Hanne, Lis, Torben står for arrangementet.
Vi har haft en god fejring af kirkens fødselsdag.
Alle tre arrangementer var vellykkede.
Der er et fint brev med tak fra Uffe Klausen.
Torben sender tak til kommunen og Biskoppen.
Fremover fejres kirkens fødselsdag ikke længere
på dagen.
a.
Vi har fået kundekort til S-engros.
Tak fra sos-børnebyerne for bidrag.
b.
Majbritt er startet i praktik. Hun arbejder bl.a.
med et Lucia-optog til torsdag. Hun holder
prædiken den 22. december.
Julegudstjeneste for skolen holdes den 19.
c.
Der er sendt brev til provstiet ang. godkendelse
af ophængning af klokken i Kvissel.
Der er skiftet kabel på head-sættet i Aasted.
I det nye år skal der indhentes pris på opretning
af digerne i Skærum.
d.
Økonomien ser fornuftig ud.

TC

HC, TC

e.
f.
Forårsprogrammet er klar og der er møder den
22/1, 19/2 og 18/3
g.
Småbørnsgudstjenesten afholdes med 47 børn
og 20 voksne.
Julen synges ind i Skærum torsdag.
h.
Der annonceres at kirkebladet er uddelt i
Lokalavisen.
i.

10 Evt.

Toilettet i graverbygningen i Aasted bliver
stadig misbrugt. Der sættes papirautomat op.
Infotavle bestilles til sognehuset. Der skal laves
stativ til affaldsspanden ved sognehuset.
Næste møde: 14/1 20
Lissy og Hanne står for oprydning.

