Låsby Menighedsråd
19-06-2019

Referat fra menighedsrådsmøde i Kirkens Hus
Onsdag d. 19.06 2019
Tilstede: Søren, Martin, Morten, Pia, Ove, Helle, Anne, Grethe
Afbud: Christian
Referent: Birgit
Nr.

Emne

Diskussion/beslutning

57

Siden sidst

Medarbejdermøde afholdt d. 4.6 – en del afbud
Ny medarbejderrepræsentant fra eftersommerferien
(Nina). Katrine har indgivet sin opsigelse.
Annonce i denne uge i Ry og Galten vedrørende
Kirkeværge (ansøgningsfrist den 5.7. 2019)

58

Godkendelse af referat

Godkendt

59

Orientering ved præsten

Pia: ”mennesker møder mennesker” afholdes nu på
fredag. Jeanette serverer kaffen og småkager (kaffe
sponsoreret af Kroen). Pia og Nina har en post inde i
kirken. Slutter af med fælleskor kl. 16 i Søparken.
Møde med stafet for livet –vedrørende arrangement i
september: kort gudstjeneste m. nadver samt voksenkor.
Klaver skal transporteres der op.
Minikonfirmanderne afsluttede i går og
afslutningsgudstjeneste er også afholdt.
Konfirmandundervisning er aftalt med skolen.
Omlægning af kirkenet-datalinje – vi beholder udbyder.
Fra 1. august kommer der en præst udefra og varetager
25% af præstens stilling indtil timerne bliver slået op.
Pia ønsker at gå ned i tid. Nye stilling (25%) forventes
besat fra 1. jan. 2020

60

Økonomi

Kvartalsrapporten: ok

61

budget

Budget 2020 fra Låsby Menighedsråd cvr.-nr. 16588210
er afleveret den 20.06.2019 kl. 11.46
Budgettet tager højde for 100 ekstra timer til Helle (et år
frem)
Helle og Morten indhenter tilbud på rengøring af
kirkens hus
Ny kirkesanger ansat: Karen

62
Tilførsel af timer til Helles jobfunktion

63

ny kirkesanger

64

Ny konfirmandmedhjælper

Modtaget opsigelse fra nuværende
konfirmandmedhjælper, Katrine.

65

Udskiftning af hække på kirkegård

Afventer bevilling (udskiftning af hække)
Evt. anvende tomme pladser til en ny (ekstra)
mindelund. (kirke- og kirkegårdsudvalg)

Julegav
66
gave til personale eller nytårsarrangement

Helle foreslår et fællesarrangement/oplevelse for
personale i stedet for julegave
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67

68

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Eventuelt

Kasserer / Regnskabsfører
Kontaktperson
Kirkeværge
Kirke- og kirkegårdsudvalg
Medarbejderrepræsentant
Aktivitetsudvalg
Børn og ungeudvalg

a. Morten/Grethe
b. c. maling af vinduer i næste uge. Kirke- og
kirkegårdsudvalg ser på nye lamper (flere).
d. e. Helle: skiltning på fællesplænen vedrørende blomster
m.m.
Ny trimmer gennem forsikring
f. g. -

Møder afholdes fremover kl.18.30.
14.08.2019 (Anne); (tirsdag) 10.09 (Søren); 09.10
(Martin); 06.11. (Morten)

