Låsby Menighedsråd

14-05-2018

Menighedsrådsmøde i Kirkens Hus
Onsdag d. 02.05.2018 kl. 19.00
Tilstede: Søren, Anne, Morten, Tanja, Birgit, Grethe, Ove og Nina
Afbud: Martin, Christian
Referent: Birgit
Nr.

Emne

Diskussion/beslutning

32.

Siden sidst

Søren: Ældresagen låner Kirkens hus den 26.9 2018 og
6.2 2019 (ikke den 7.11 2018 som tidligere anført)
Undgik lockout og konfirmationerne blev gennemført
på bedste vis. Det var samtidigt Åses sidste dag.
Pia kommer tilbage den 17. 05. Iben afholder gudstjenesten på søndag den 6.5.2018
Kirkesyn den 4.4.2018, og Ove har udfærdiget resume.
Afventer regning på byggesagkyndig, der deltog.
Se DAP vedrørende betaling af eventuelle billeder (ophavsrettigheder) der bruges til konfirmationsforberedelse. Spørgsmålet er om der skal indgås licensaftaler med
VISTA vedrørende brugen af billeder fra internettet.
(Prisen er 72 øre pr. folkekirke-medlem pr år) Det skal
afklares med Pia når hun kommer tilbage.

33.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

34

Økonomi

Regnskabet godkendt.
Kvartalsrapport blev underskrevet.
Budgetsamråd den 8.5.2018 i Skanderborg. Søren og
Grethe deltager kl. 19.

35.

Ombygning af materielpladsen

Ove: pudsning af kapellet samt lågen ind til kirkegården mangler – men ellers er arbejdet ved at være nået
til vejs ende. Skillerum der skal etableres på pladsen er
ikke med i tilbuddet (ifølge et tilbud koster det 31000,-)
Der indhentes et andet tilbud og behovet afklares, ellers
finder vi en alternativ løsning med container i perioder
med spidsbelastning.
Helle foreslår varmeanlæg, vi har søgt provstiet om
penge ”soldrevet ventilation” (2019).

36.

Renovering af kirke/kirkegårdsmur

Vi har et tilbud på reparation af tag, men afventer endnu et tilbud. Herefter skal der søges 5% midler til reparation af kirketaget.
Reparation af kirkemur venter til Martin er tilbage.
Skiftet serviceaftale i forhold til gasfyr (de sørger også
for vvs)
Kalkning af indgangsparti og mur om til kapel samt
våbenhus skal gerne gøres i år. På driften. Ove spørger
Lissi om hun er interesseret.

37.

Anskaffelse af ny begravelsesram-

MR bevilliger et nyt gravrammesæt til brug ved kistebegravelser (tilbud 8599,-) Det nuværende er for slidt.
Der anskaffes ikke en jordkasse i denne omgang. Der er

me/jordkasse
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ønske om en ny katafalk. Der er søgt om ekstrabevilling fra provstiet i 2019 til ny katafalk.
38.

Bestilling af Jeanette til arrangementer

Vi aftaler med Jeanette vedrørende arrangementer som
hidtil. Aftaler skal ikke genbekræftes.

39.

Fælles udflugt i Ry-bladet 2019?

Vi takker nej til fællesarrangement. Vi fortsætter med
at afholde årligt arrangement i Låsby, hvor personale
og menighedsråd mødes.

40

Orientering fra udvalgene:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

41

a. Åse skal have 140,- pr. måned til
telefon. Det sørger Grethe for.
Gas: 6295 kWh på et år i kirken
samt kirkens hus.
Der skal laves budget som skal
godkendes på næste møde
b. Christian: husk at MR skal melde
sig til medarbejdermøde.
c. Kirkeværgeafløser på næste møde.
Problem med mus på kirkegården.
Problemer med efterladenskaber
fra hunde. Helle opstiller skilte at
hunde skal føres i snor. Toiletter
har været aflåst uden for arbejdstid
den seneste måned. Toiletter igen
åbne 24/7.
d. Se ovenfor pkt. 36.
e. Nina: modtaget brev fra ny orgelbygger (Viborg), vi har allerede aftale med orgelbygger. Grethe tjekker hvornår aftalen med nuværende
orgelbygger udløber. Organist samt
MR udefra kommer på inspirationstur og ser på orgel i Låsby Kirke. Nina vil være tilstede.
f. Bevilget mad til korafslutning. Nina sørger for flaske til kvartet fra
Tulstrup, der kommer til forårskoncerten.
g. Efterårets program afventer at Pia
kommer tilbage. Dato for årets udflugt kommer på mødet i juni.
h. Kirken deltager ikke ved årets
sommerfest. Der afholdes ikke
gudstjeneste den søndag. Vi er velkomne til at deltage næste år.

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

Eventuelt

Kommende møder:

Næste møde

16.05.18 medarbejdermøde kl. 17.00, 30.05.18 (visionsdrøftelse),
06.06.18 –hvor intet klokkeslæt er nævnt er det kl.
19.00.
Låsby, den 02.05.2018

