Låsby Menighedsråd

24-09-2019

Menighedsrådsmøde i Kirkens Hus
Tirsdag d. 10.09.2019 kl. 19.00
Tilstede: Søren, Anne, Christian, Martin, Birgit, Nina, Ove, Pia, Birgit, Morten
Afbud: Tanja
Referent: Birgit
Nr.

Emne

Diskussion/beslutning

79

Siden sidst

Udflugt med Ry-bladet. Christian og Søren deltog.
Søren indkalder en suppleant til MR.
Næste deadline for Låsby-Bladet er den 10.november.

80

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

81

Orientering ved præsten

Konfirmandindskrivning: henholdsvis 18 og 12 fra de
to klasser. Og 5 fra special. Afholdt en lille andagt ved
indskrivningen.
Kirken deltog sammen med koret til et flot arrangement
(Stafet for livet i Søparken)
50 tilmeldt til familiehøstgudstjeneste med efterfølgende spisning i Spejdernes hus. Høstgudstjeneste for dagplejerne på fredag. Høstgudstjeneste den 29.10.2019.
Anne aftaler pyntning af kirken med Helle.
Pia aftaler kaffe/kage til arrangement i Kirkens Hus
efter høstgudstjeneste med Jeanette

82

Økonomi

Godkendt

83

Opsigelse fra Grethe (og Morten)

Grete har opsagt sin stilling som regnskabsfører med
omgående virkning.
Der skal laves en overlevering af regnskab fra Grete til
efterfølgende regnskabsfører (Morten får timebetaling
for overdragelse) Søren og Morten tager kontakt til ny
regnskabsfører/-kontor.

84

100% præstestilling til Låsby

Låsby sogn anmoder om 100% stilling i forbindelse at
Pia går på 75% (de 25% Pia går ned, hører i øjeblikket
ikke til Låsby). Søren sender ansøgning

85

Ny konfirmandmedhjælper

Ansøgningsfrist den 11.09.2019
Christian, Anne og Pia aftaler at mødes som ansættelsesudvalg.

86

Kirkeværge efter Ove

Der er fundet en mulig kandidat. Ove, Helle og nye
kirkeværge aftaler opgaver.

87

Orientering fra udvalgene
a. Kasserer / Regnskabsfører

a.
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24-09-2019

b. Kontaktperson
b.
c. Kirkeværge
d. Kirke- og kirkegårdsudvalg
e. Medarbejderrepræsentant
f. Aktivitetsudvalg

c. Der er blevet malet låge, vinduer m.m. Facaden plus
gavl mod vest (Kirkens hus) bliver repareret og kalket.
d. afventer bevilling. Martin indkalder kirkegårdsudvalget til møde efter budget-samråd den 25.09.
e. Nina: hilsen fra Lissi vedrørende sponsorat til Stafet
for livet. Nina arbejder videre med udflugt for personalegruppen.
f. Anne: arrangement den 25/9 (matador).

g. Børn og ungeudvalg

89

Eventuelt
Næste møde

9/10 (Martin), 6/11 (Morten) begge datoer kl. 18.30
Låsby, den 10.09.2019

