Menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 14.05 2019 kl. 19.00 i Sognehuset

Dagsordentekst

DAGSORDEN:
1 Indledning
2

Opsamling

Protokollat

Alle var tilstede. Afbud Vibeke.
Sang: Kom maj du søde milde.
Referat godkendt

Gennemgang af referat fra seneste møde

3

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

4

Oplæg til samarbejdsaftale

Gennemgang af et godt oplæg med mange
visioner. Det er op til os, at få et godt kirkeliv.
Næste samarbejdsmøde er 23. maj 2019 kl.
19.00 i Sognehuset i Ravnshøj.

Behandling af oplæg for det kirkelige
liv i klyngepastoratet Flade/Gærum og
Åsted/Skærum/Kvissel (tidligere
fremsendt)

5

6

Budget 2020
Foreløbig budget skal afleveres d. 15.
juni.
Har vi ønsker til budgettet?

Konsulenthjælp til indretning af eksisterende
parkeringsplads eller andre
parkeringsmuligheder. (50.000)
Aktivitetspuljen. (25.000)
Klokkestablen i Skærum (250.000)

Revisionsprotokollat

Taget til efterretning

Behandling af revisionsprotokollat 1.
kvartal 2019

Ansv.

7

Provstidag
Provstiet inviterer til provstidag for
præster, valgte
menighedsrådsmedlemmer og ansatte d.
14. sept. 2019.
Hvem vil med til arrangementet?

8

Bænke i Kvissel kirke

9

Menighedsrådsudflugt

Dagsprogram fra kl. 09.00 til ca. 21.00 med
spændende indhold.
Punktet gentages til næste møde.

Spændende diskussioner om emnet og andre
Stemningen på menighedsmødet i Kvissel, muligheder.
var 6 for og 10 imod at skifte bænke ud Flertal for at ansøge om økonomi til
konsulenthjælp vedr. evt. ændringer i
med stole i Kvissel kirke.
Hvordan forholder menighedsrådet sig til kirkerummet.
denne vejledende afstemning?

Forslag om aftenarrangement i Bangsbo
Dyrehave den 30/8.
Menighedsrådsudflugten 2018 blev
aflyst på grund af få tilmeldte. Hvad gør Bo laver udkast til program.
vi i 2019?

10 Tripoli
Rola Sleiman ”råber” om hjælp til at
fortsætte deres store arbejde blandt
Syriske flygtningebørn.
Hvad gør vi? Er en indsamling en
mulighed?

Vi er positive, men Torben undersøger via
Danmission, hvilke muligheder vi må benytte.

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

12 EVT

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
Medarbejder repræsentant

a) Intet nyt
b) Afslutning for minikonfirmander Palmesøndag
var en god oplevelse. Stor succes med
gospelkoncert for konfirmander.
c) 8/5 holdt Christian og Elsebeth fyraftensmøde
med gennemgang af synsrapporter 2018. (Bo
var forhindret)
10/5 ekstraordinært provstesyn på Aasted
kirkegård vedr. forslag til registrering af
gravminder helt tilbage fra midt 80’erne. Alle 10
blev godkendt. Afgørelsen med kommentarer og
underskrifter kom allerede samme dag.
d) Manglende betaling for fremsendt faktura.
e) Ansættelseskontrakter for Ingelise og Ninna er
underskrevet.
Marina er sygemeldt på ubestemt tid.
f) Program for efterår 2019 er sendt til udvalg
plus Vibeke og Marina.
Fastsættelse af datoer forår 2020:
22/1-19/2-18/3
g) Planlægningsmøde er flyttet til den 28. maj.
h) Tvivl om arbejdstid på 1. maj. Svar:
Det er en selvbetalt fridag.

Kaffevagt næste møde: Jens og Ilse

