Låsby Menighedsråd
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Menighedsrådsmøde i Kirkens Hus
Onsdag d. 24.01.2018 kl. 19.00
Tilstede: Søren, Martin, Christian, Morten, Birgit, Grethe, Majbrit, Nina og Ove
Afbud: Tanja og Anne
Referent: Birgit K
Nr.

Emne

Diskussion/beslutning

1

Siden sidst

Søren: fra den 01.02.2018 – 30.04.2018 er Åse Morsø
ansat som konstitueret sognepræst. Majbrit sætter hende ind i de vigtigste ting.
Formandsmøde i Ry vedrørende kommende struktur:
Hvert pastorat sender sine besvarelser videre til provsten med ønske om at pastoraterne beholder nuværende
form. Ideelt set brug for at der tilføres en halv stilling
til Ry-Bladet.
Der skal indleveres en mødekalender på DAB

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

3

Orientering ved præsten

Majbrit:
Mange børn og voksne kom forbi i forbindelse med
julearrangementer i kirken. To juleaftensgudstjenester
(fulde huse). Julehjælp uddelt: til 3 ansøgere + 6 flygtningefamilier i sognet.
Menighedsmøde afholdt den 17.12.17
Gospelworkshop: 34 konfirmander deltog med stor
entusiasme. 110 kom til den efterfølgende gudstjeneste
med Gospel.
Aktivitetskalenderen er udkommet (datoer på gudstjenester frem til april (For senere datoer se hjemmesiden).
Katrine har lavet folder til minikonfirmander (Majbrit
står for udgivelsen). Børnene bliver hentet på skolen og
går samlet ned til kirkens hus.
Majbrit har opdateret hjemmesiden. Mette Lai overtager indtil videre. Mette opdaterer også facebook indtil
videre. Opfordring til at vi sender evt. stof til Mette.
Næste deadline til Låsby Bladet den 18.02.
Søren sørger for kirkekaffe den 28.01.18
Ove skaffer fastelavnstønder (1 stk. af pap og 1 stk. af
træ). Majbrit sørger for at give relevante opgaver til
Åse.
Christian går til gudstjeneste den 18.02 med efterfølgende tøndeslagning. Majbrit spørger om der evt. er
andre, der kan hjælpe ved arrangementet.

4.

Økonomi

Morten: budgetstatus (foreløbig årsafslutning for 2017)
Ser meget fornuftigt ud.
Regnskab for december 2017 er godkendt
Bilagsinstruks til underskrivelse af MR (Anne skal
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skrive under ved næste møde)

5

Ombygning af materialpladsen

Ove: arbejdet er gået i gang igen. Der er blevet bevilget
afløb fra maskinhuset til rist (ekstra tagrender fra kapellet og det nye graverhus).
Helle har købt bord, hylder m.m. og etableret arbejdssted. Renovering af kapellet (vandskuring m.m.) når
vejret er blevet bedre.

6

Renovering af kirke og kirkegårdsmur

Hvad gør vi? Vi har et tilbud liggende. Spørgsmålet om
det skal udskydes til 2019 eller 2018. Reparation af
kirken skal ordnes i 2018.
Vi skal have vurderet hvor store dele af muren, der
trænger og hvor mange bud, der skal indhentes for at
kunne søge penge fra 5% midlerne. Søren tager kontakt
til provstiet. Vi afventer og beslutter senere.

7

Gudstjeneste ved sommerfest 2018

Diskussion hvorvidt kirken deltager med en gudstjeneste ved sommerfesten. Forslag om at kirken inviterer til
morgenmad i kirkens hus og gudstjeneste. Må gerne
annonceres i deres program. Birgit tager kontakt til
Mette H. vedrørende 2018.

8

Optagelse til Street view af kirken

Det har ingen interesse

9

Orientering fra udvalgene:

a.
b. Christian: hilsen fra konfirmandhjælperen
c. Helle er i fuld gang med at opfriske graverkontor
m.m. Ros til kirkegården og grandækningen.
d. Martin: Der er fortsat problemer med fyret, men
skulle gerne køre nu. Der er et par lamper ved indgangen til kirken, som er defekte. Martin indhenter pris.
Der skal laves et nyt kirkegårdskort (opdatering af det
analoge kort).
e. børnekoret bliver tilsyneladende ikke til noget i år.
Angående champagneglas til nytårsarrangementet. Skal
der bruges glas eller plastik? Da Heller bruger tid på at
vaske dem af på forhånd er det spild hvis de så ikke
bliver anvendt.
f. Majbrit: den 04.02 kommer et calypsoband (polkacalypso). Nina har gjort klart til de kommer. Det er annonceret.
Foredrag ved en feltpræst i marts. I maj Tina Skau (musisk teaterforestilling rettet mod de mindre børn)
Der afholdes et møde i aktivitetsudvalget, når Pia vender tilbage.
Haderslevpigekor vil gerne give koncert 1. søndag i
advent. Aktivitetsudvalget ser på det.
g. Legehjørnet fungerer fint ude i våbenhuset

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

10

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

Eventuelt: Eventuelt (kommende møder:
21.02.18, 21.03.18, 04.04.18 (visionsdrøftelse),
21.02.18, 21.03.18, 04.04.18 (visionsdrøftelse) 02.05.18, 06.06.18
, 02.05.18. –alle dage kl. 19.00
Kirkesyn: 16.04 kl. 17.00
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Medarbejdermøde: den 16.05.2018 kl. 17.00.
11

Tak til Majbrit…
Næste møde

21.02.18
Låsby, den 24.02.18

