Låsby Menighedsråd

25-02-2019

Menighedsrådsmøde i Kirkens Hus
Onsdag d. 20.02.2019 kl. 19.00
Tilstede: Søren, Anne, Christian, Morten, Birgit, Martin, Grethe, Helle, Pia, Ove
Afbud:
Referent: Birgit
Nr.

Emne

Diskussion/beslutning

13.

Siden sidst

Søren: Se evt. bog fra Høsterkøb

14.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

15.

Orientering ved præsten

Pia: 6.marts fastelavnsgudstjeneste kl. 17 med tøndeslagning og efterfølgende spisning i spejdernes hus.
Christian køber slik og hænger tønderne op (kroner,
tønder kan afhentes på Helles kontor) Laura hjælper til.
Minikonfirmanderne starter i uge 18: Katrine planlægger. Vi tager stilling til timer.
MR aftaler v marts-mødet, hvem der er konfirmationsvagt. (Christian kan én af dagene)
”Menneske møder mennesker” fredag den 21. juni. Pia
og Nina er med i planlægningen. Stort fælles projekt
for forskellige institutioner og foreninger i Låsby.
Net-adgangen skal undersøges. Pia kontakter it-firma

16.

økonomi

Morten. Der er lavet årsregnskab (Grethe).
Selvfinansieringsprocent på kirkegården – der er fokus
på at optimere.
Grethe sender regnskabet ud. Med mindre der er indvendinger, så afleverer Grethe den 10.marts.

17.

Ny kirkesanger ved Låsby kirke

Christian: Karin (ny kirkesanger efter Lars) er startet.
Mangler nøgle. Filip og Karin aftaler selv fordeling.
Bidrag for lån af spejdernes hus. Christian aftaler med
spejderne (Susan)

18.

Gravstedssikring

Helle har tjekket gravsten. Vi afventer.

19.

Køkkenmedhjælp

20.

Helles timer/Kirkeværge efter Ove

Ønske om at invitere provsten til en snak med MR.

21.

Ældresagen – ønske om at låne kirkens hus

De kan låne til et arrangement efterår 2019 og en gang i
foråret 2020.
Vi beder om datoer – og der skal være ryddet op, fejet
efter arrangementet samt tømt opvaskemaskine.
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Anmodning fra Folkekirkens nødhjælp

11 Orientering fra udvalgene
a. Kasserer / Regnskabsfører
b. Kontaktperson
c. Kirkeværge
d. Kirke- og kirkegårdsudvalg
e. Medarbejderrepræsentant

De mangler en til at koordinere indsamling i sognet (til
at hverve indsamlere og stå for afvikling m.m.). Søren
melder tilbage til F.N
A (se pkt.16)
b. Christian aftaler med Mette Lai vedrørende indkøb af
kopi/printerpapir. Hun sørger for det fremover. Christian og Helle har gennemgået APV.
c. d. Martin: har talt med Vils, som starter om 4 uger med
reparation af kirkens tag.
e. Helle sørger for at indhente tilbud på græsslåning
f. Anne: foredrag ved Preben Kok (sygehuspræst) den
5. marts.
Udvalget skal i gang med at planlægge nye arrangementer. Modtager gerne forslag
g. -

f. Aktivitetsudvalg
g. Børn og ungeudvalg
24

eventuelt
Næste møde

25-02-2019

12.03 (Morten), 10.04 (Anne)
Låsby, den 20.02.2019

