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Bjarne Hestbech
Dagsorden
Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt, med nyt punkt 7.6:
herunder: indkommet post
minikonfirmander.
og menighedsrådets konstituering efter Orientering om og fremvisning af indkommet post.
Ruts endte sygeorlov
Ruth genoptager posten som næstformand og
kontaktperson. Ligeledes genoptager Vera posten som 1.
suppleant.
2. Økonomi
2.1 Godkendelse af kvartalsrapport 31.3 2.1 Kvartalsrapporten pr.31.3 gennemgået og godkendt.
Udkast for budgettet for næste år udsendes efter dette
møde.
2.2 Konfirmandkontoen: Kan
2.2Vi har et budget i år på 15.000 kroner. Vi har ingen
kassererne give det samlede beløb til
intentioner om at skære ned på beløbet.
undervisningsmidler o.lign.
2.3 Konfirmandudflugt å2rgang 20152.3 Vi forudser ekstraudgifter til
16
konfirmandforberedelsen.
3. Lørdagskonfirmation fra 2018
Lørdagskonfirmation fra 2018 vedtaget ( 2.lørdag i maj).
4. Kan vi gøre noget, for at fastholde
Dette punkt blev debatteret og videre drøftelse sker på
kirkegangen i påsken? - graverne bedes næstkommende fællesmøde.
medbringe tal for kirkegang i påsken
- herunder: Drøftelse af
gudstjenestetider skærtorsdag og
beslutning herom
5. Evangelietekst 20/9 2015
Evangelieteksten den 20.9.2015 bliver den, der hører til
den foregående søndag. Marianne søger biskoppens
tilladelse hertil.
6. Kontaktperson
- medarbejdermøde afholdt 15.
Ruth orienterede om medarbejdermødet, som blev afholdt
den 15.4.15.
7. Nyt fra udvalg
7.1 Kirke-og kirkegårdsudvalg
7.1 Vi har fået afslag fra Augustinusfondet.Til gengæld er
der givet tilsagn fra A.P.Møllerfondet om 650.000 kr.
Perioden for tilsagnet kan evt. udvides indtil de praktiske
foranstaltninger er på plads i klokkesagen.
7.2. Præstegårdsudvalg
7.2 Marianne orienterede om problemerne med megen
vand i haven. Dette overlades til præstegårdsudvalget.
7.3 Mødeudvalg
Mødeudvalget har planlagt følgende dato for
hhv.seniordag og sogneaftner:
30.10.15. : Seniordag med Poul Markus.
4.2.16. Sogneaften med Flemming Rishøj.
3.3.16. Biskoppen kommer til Helle Hallen.
7.4.16. Sogneaften med bedemand Inge Breum og
advokat Ellen Marie Sørensen.
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7.4. Kirkeblad
7.5 Hjemmeside
7.6. Minikonfirmander

8. Kirkegårdsvedtægter, - Igen - igen.
9. Afholdte arrangementer
- Event for konfirmander 6, marts
- Sogneindsamling 8. mants
- Salmesangsaften 19. marts
- Rollespil 26. marts
10. Kommende arrangementer
- Telegramaflevering den 9. maj
- Blå mandag, 11. maj.
- Stiftende generalforsamling i
VAMS 19. maj
11. Eventuelt
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Nærmere omtale af nævnte arrangementer sker i
kirkeblad m.m.
7.4 Kirkebladet udkommer sidst i maj 2015
7.5. Bjarne vil gerne have ideen og assistance til den
videre udvikling af hjemmesiden.
Marianne har skrevet en redegørelse til biskoppen for
minikonfirmandholdsundervisning (i henhold til
anordningen)
Endvidere var der drøftelse af den fremtidige ansættelse
af 2 personer, der kan varetage
minikonfirmandundervisningen fremadrettet.
Bjarne gennemgik kirkegårdsvedtægterne, og gennemgår
detaljeformuleringer med Inger på provstikontoret.
Det var en fin event for konfirmanderne.
Der blev indsamlet et mindre beløb end de tidligere år.
Det var en god salmesangsaften.
Rollespillet var en god oplevelse.
Barnevognsgudstjenesten den 18.4. var også vellykket.
Varetages af spejderne i konfirmandstuen
Blå mandag er der morgenkaffe i konfirmandstuen.
Bjarne deltager i VAMS

Næste menighedsrådsmøde er torsdag den 21-5-15.
Vi talte om at vi på fremtidige mr .møder vil sætte et
punkt på dagsordenen med forskelligt indhold af
undrende, reflekterende og opklarende karakter .

Referent. Else Marie Jørgensen
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