Låsby Menighedsråd

12-11-2018

Menighedsrådsmøde i Kirkens Hus
Onsdag d. 07.11.2018 kl. 19.00
Tilstede: Søren, Anne, Christian, Morten, Tanja, Birgit, Martin, Grethe, Ove, Helle, Pia,
Afbud: Tanja
Referent: Birgit
Nr.

Emne

Diskussion/beslutning

78.

Siden sidst

Tanja sygemeldt
Bevilget penge til kirketag
Regnskab for 2017 godkendt. Byggeregnskab for huset
godkendt.
Formandsmøde den 6.11.2018:
Endnu et møde med provst og MR i Ry-bladet vedrørende struktur i Ry-bladet og ny præstestilling i DAT
(Erik Bredmose stopper med udgangen af 2018)

79

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

80

Orientering ved præsten

Pia:
Der er opbakning til at afhjælpe evt. små-uro ved gudstjenester.
Møde i viften om kommende fællesprojekt – musik,
sang og bevægelse (Pia og Nina) i forbindelse med
sommerfesten.
Salmesangsaften: starter med Ry i aften og den 28.11
fra 17-17.30 i Låsby - samt i øvrige kirker.
Præsterne i Ry-bladet dækker i DAT (Bredmose er gået
på pension)
Pia spørger Laura og Siri om de vil stå for nytårstraktement igen i år (31. dec.).

81

Økonomi

Morten: Regnskab/ kvartalsrapporten godkendt
MR har bevilget ny pc til regnskabsføreren. Grethe
sørger for indkøb. Ligeledes bevilges der en ny plæneklipper. Helle indhenter priser.
Budgetmøde vedr. 2019 (Morten, Grete, Søren)
Flere penge afsat til vedligehold af kirkebygningen.
Godkendelse af protokollatet (2017).
Endelig budget for 2019 er afleveret den 08-11-2018 kl.
09.15.

82

Konstituering af MR for kommende år.

Vi skal have et ekstraordinært møde vedrørende kirkeværge før den 2.decebner.
Anne er ny næstformand i stedet for Tanja, øvrige er
genvalgt til samme poster.

83

Opsigelse fra kirkesanger Lars Raunsø

Søren ringer til evt. kandidat. (á 130 timer pr. år)

84

Gravstedssikring

Morten: Provsten har ved budgetsamrådet bedt os om at
gravstederne bliver sikret.
1. Gravstedsejeren har ansvaret om stenen kan
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vælte.
2. Kirken bør dog holde opsyn og
3. sende brev til ejeren, hvis der er gravsteder/sten, der skal sikres
4. Sten ved lapidarium er vores ansvar
Helle undersøger og udfærdiger lister i jan-feb.2019.
85

Renovering af kirketag/borebiller

Martin: skal mødes med Vils vedrørende igangsætning
af udbedring af taget. Understrygning skal evt. vente til
foråret.
Borebille-problemet skulle være løst.

86

APV for arbejdspladsen

Christian skaffer APV og spørger Pernille (personalekonsulenten) vedrørende skemaer - afleveres senest 1.
feb.

87

Kirkeværge efter Ove

88

Menighedsmøde 2. december

Gudstjenesten er kl. 9.30. derefter er der menighedsmøde i kirkens hus. Jeanette er hyret til at lave sandwich til mødet.
MR skal kort underrette om året, der er gået til deltagerne på mødet.
Søren beder Mette om at annoncere mødet. Søren udsender dagsorden.

89

Henvendelse fra Låsbyhallen

Ikke aktuelt lige i øjeblikket

90

Julehjælp til trængende

Pia beder Mette annoncere med frist den 10.12 for henvendelse til Præsten. Pia kører ud med kurvene den
21.12. Anne sørger for at indkøbe kurve.
Den 9. dec. (julekoncerten) Birgit laver kaffe og stiller
kaffe og småkager frem (på bord inde i kirken efter
gudstjenesten). Helle køber ind.

91

Julehilsen til efterladte

Pia anskaffer listen til MR. Julehilsen til efterladte.
Hvis bisat fra Låsby kirke og hvor ægtefællen er bosiddende i Låsby sogn. Christian bestiller og vi aftaler
senere hvem der bringer ud.

92

Julegaver og julefrokost til ansatte

Ansatte til fælles frokost d. 14.dec. på kroen.
Søren sørger for julegaver.

93

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

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

a. Se tidligere punkt
b. Christian udsender invitation til afholdelse af MUS i januar 2019.
c. d. Martin: der skal anlægges fast belægning på kirkegården (sti). Tætne dør og bore huller i bordplade
over radiator.
e. MR har bevilget penge til korafslutning. Ståstol til Pia endnu ikke kommet. Der er bestilt lampe til
alteret – mangler montering.
f. g. -
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Mødedatoer vinter/forår 2019

95

Lukket møde
Næste møde
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9.1.2019 fra kl. 17.30 (Birgit),
20.2.2019 kl. 19 (Martin), 13.3.2019 (Morten),
10.4. 2019 (Anne)

Indkaldelse kommer
Låsby, den 07.11.2018

