Låsby Menighedsråd

11-06-2018

Menighedsrådsmøde i Kirkens Hus
Onsdag d. 6.6.2018 kl. 19.00
Tilstede: Søren, Martin, Anne, Christian, Morten, Tanja, Pia, Birgit, Grethe, Ove, Helene og Helle
Afbud: Tanja
Referent: Birgit
Nr.

Emne

Diskussion/beslutning

42.

Siden sidst

Søren: særlig velkommen til en ny Præst (Helene, konstitueret overenskomstansat, deltid)
Samt ny medarbejderrepræsentant, Helle (graver).

43. Godkendelse af referat fra sidste møde
43 a

Godkendt

43a

Nyt fra præsterne

Pia: deltidssygemeldt så Helene er konstitueret 50% af
stiftet indtil 1.9.2018. Pia er den man ringer til når man
ringer til præsten. Helene får nogle tjenester og kan
bruge Pias kontor efter behov. Færdiguddannet i 2016
har været i vikariat fra jan-sept. 2017. Nøgle udleveret
til Helene.
Pia: 2 almene hold konfirmander samt 1 specialhold.
Grundet andre arrangementer i skolen kan konfirmandundervisningen ikke nås udelukkende i skoletiden.
Forslag om dåbsklude. Er der flere interesserede – Pia
undersøger om forslagsstilleren kender flere interesserede. Pia ønsker små rygsække til legetøj. Det tages op
i børne-ungeudvalget.

44

Økonomi herunder budget 2019

Budget 2019 for Låsby Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
16588210 er afleveret den 07.06.18 kl. 10.36.
Regnskab for maj 2018 godkendt.
Søren: målsætning fra MR senest den 1.10.2018 samt
særlige indsatsområder.

45.

Ombygning af materielpladsen

Ove: slutafregning af nyt materielhus - 761000 inklusiv
moms. Der mangler bokse (Helle har spurgt på tilbud).
Morten ser om der kan findes penge. Helle og Morten
sender mails vedrørende dette til
MR/kirkegårdsudvalget.
Låge kommet på plads.
Der er afsat penge til næste år til maling af træværk.
Arkitekt har synet arbejdet – Han har anført 4 punkter,
der skal afhjælpes af håndværkerne inden slutafregning.

46.

Renovering af kirke/kirkegårdsmur

Renovering af tag og kirkemur.
Vi afventer tilbud på kirketag. Når der foreligger to
tilbud skal der ansøges om midler.

47.

Kirkeværge efter Ove

Ove stopper som kirkeværge. Kan opgaverne evt. om-
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fordeles? Vi går i tænkeboks og punktet kommer på til
næste møde efter sommerferien.
48.

Opfølgning på visionsdrøftelse d. 30. maj
2018

Søren: evt. sætte en vision på til drøftelse på hvert MR
møde eller ny visionsdrøftelse. Søren indkalder til nyt
møde. Der overvejes hjælp fra en fascilato ude fra –
Søren kontakter landsforeningen og udsender dato for
nyt missionsmøde. Også mulighed for kursus via distriktsforeningen - det undersøger Søren.

49.

Fastsættelse af møde-datoer i efteråret 2018

22.08.2018 (Anne forplejning), 03.10.2018 (Birgit forplejning) 07.11.2018 (Søren forplejning)

50

Orientering fra udvalgene:

a se punkt 44.
b. Christian: medarbejdermøde afviklet – forslag om
fælles bus til gudstjenesten på Himmelbjerget (sidste
søndag i august). Christian tager kontakt til busselskab
og evt. hvornår senest tilmelding til Mette Lai, annoncering, opslag på søndervang m.m.
c. Ove: Lissi næsten færdig med at kalke. De værste
huller er blevet pudset (mur mod nord). Helle: Vanding
af kirkegård pga. tørke.
d.se punkt 45.
e. Helle: orgelstemmer har kommenteret at der kommer
støv m.m. fra tag/loft. Kræver afdækning – evt. permanent fiberdug på loftet for at beskytte orglet.
Lissie holder fri i juli måned. Hvem kan afløse ved evt.
sygdom eller ved jordbegravelse? Helle spørger et par
stykker og vender tilbage.
f. Anne: netop afholdt møde. Foreløbig dato for medarbejder og MR udflugt den 15.09. Foreløbigt program til
efterårssæsonen, bl.a. julekoncert. der arbejdes videre.
g. børn- og ungeudvalg aftaler møde efter sommerferien

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

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

51

Eventuelt

52

Lukket møde

Pia: Det vil være hensigtsmæssigt, hvis kirkesangerne
siger salmenumre til vielser og ved fulde huse, da tavlen ikke kan ses fra koret.
Helene holder første gudstjeneste den 1.7.2018
Og afholder begravelser under Pias ferie

Låsby, den 06.06.2018

