Låsby Menighedsråd

15-10-2019

Menighedsrådsmøde i Kirkens Hus
Onsdag d. 9.10.2019 kl. 18.30
Tilstede: Søren, Anne, Christian, Martin, Nina, Flemming, Birgit
Afbud: Morten, Ove, Pia
Referent: Birgit
Nr.

Emne

Diskussion/beslutning

89.

Siden sidst

Søren: der er ingen mulighed for at indkalde suppleant,
pga. frafald på suppleantlisten.
Kommende debat om liturgi på baggrund af oplæg.
Høstgudstjenesten vel overstået.

90

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

91

Orientering ved præsten

-

92

Økonomier skal

”Landsforeningen og menighedsråd” har givet et tilbud
på at overtage funktionen som regnskabsfører.
Vi arbejder på at evt. regninger afleveret i kirkens hus
bliver indscannet af Helle og sendt til firma.
Der skal vedtages ny regnskabsinstruks (bilag udfyldes
af MR)
Christian skal indhente oplysninger på ansatte i forhold
til regnskab (Nina og Helle)
Ligeledes indhentes oplysninger til regnskabsopgave på
medlemmer af menighedsrådet.
Instruksen skal underskrives og sendes til kassereren.
Christian sørger for at få lavet ny mærkedagsliste
Rettelser af adresseliste sørger Mette Lai for.
Søren sørger for en liste over nøgledatoer
Påtegning for 2018 regnskabet til underskrift. Revisionen har ikke givet anledning til anmærkninger.

93

Ny regnskabsfører/kontor

Christian sørger for ensartede skemaer til løn. Vikarer
skal udfylde og aflevere skemaer til Helle på dagen.
Attestesteres af rette vedkommende.
Vikar-lønskemaer og lignende skal sendes til kasser/regnskabsfører.
Kirkeværge undersøger evt. indkøb af arkivskabe til
opbevaring af regnskab i kirkens hus.
Indkøb af ekstra pc og forslag til oprettelse af ekstraarbejdsplads evt. på graverens kontor.

94

Anlægsønsker til 2020

Vi har fået tilsagn om ja til anlægsønsker
Til muren, befæstelse af sten, foran kapellet, urneafdelingen, hække, plade i plæne m.m.
Kirkegårdsudvalget mødes den 21. 10 og snakker prio-
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ritering af opgaver kl. 17.
95

Ny konfirmandmedhjælper

Der har været samtaler og der er ansat en ny konfirmandmedhjælper: Gitte Michaela Sommerbirk. Christian sørger for ansættelseskontrakt

96

Ny kirkeværge

Flemming Just er pr. 1.12.2019 ny kirkeværge ved Låsby kirke.
Søren, Helle og Flemming aftaler opgaver

97

Valg af medlem til repræsentantskabet for

98

Fordeling af indlæg til Låsbybladets kommen- Pia sørger for gudstjenesteliste og modtager øvrige
bidrag, Nina sender aktivitetskalender og Kirkegårdsde udgivelser
udvalget sender evt. notits til Pia som sender samlet.
Senest den 1. november.
Nina sender indlæg til Bladet på Søndervang.

99

Julehjælp

Hvem bestiller julekurve
Julehjælpen skal i år afhentes i Kirkens hus
Ca. 500,- + 100,- pr. eventuelle børn.
Anne kontakter Mette Lai, der skal sætte annonce i Ry
og Galten avisen vedrørende julehjælp omkring 1. december. Henvendelse til Pia.
Anne snakker med Pia om bestilling af julekurv.
Blomster til efterladte bosat i sognet. Med afdøde begravet i Låsby. Pia laver en liste

100

Orientering fra udvalgene

a. b.- Christian sørger for nøgle til konfirmandmedhjælperen
c. d. Martin: reparation af muren på kirkens hus er blevet
færdig.
e. Anne: der har været foredragsaften
f.g.-

Finde en folkevalgt fra Låsby sogn til repræsentantskabet. Herudaf skal der vælges en bestyrelse. RepræsenSkoletjenesten i Skanderborg provsti (se ved- tantskabet mødes en gang om året. Vi tænker over det.
Søren skal have tilbagemelding i denne uge
hæftede vedtægter)

a. Kasserer / Regnskabsfører
b. Kontaktperson
c. Kirkeværge
d. Kirke- og kirkegårdsudvalg
e. Medarbejderrepræsentant
f. Aktivitetsudvalg
g. Børn og ungeudvalg
101

Eventuelt

102

Lukket punkt
Næste møde

-

06.11. (Morten) kl. 18.30.
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