Låsby Menighedsråd
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Menighedsrådsmøde i Kirkens Hus
Onsdag d. 01.11.2017 kl. 19.00
Tilstede: Søren, Martin, Anne, Christian, Morten, Birgit, Nina, Grethe og Majbrit
Afbud: Ove, Tanja
Referent: Birgit K
Nr.

Emne

Diskussion/beslutning

1

Siden sidst

Søren: valg af nyt provstiudvalg (5 lægmedlemmer), fra
Ry-bladet : Peter Skov Larsen.
Vedrørende evt. strukturændringer – Provsten har udsendt punkter til diskussion (Diskuteres af MR på ekstramøde i det nye år)
Ove har indhentet tilbud fra Wills på reparation af tag
og kirkemur. Vi tager punktet når Ove er tilbage og
skriver derefter en ansøgning til provstiet. Arbejdet kan
først laves til foråret. Martin taler med Ove om, at indhente flere tilbud.
Søren har søgt årskalender

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

3

Orientering ved præsten

Majbrit:
24.09 kirketeater: meget lille fremmøde. Skal måske
overveje andet tidspunkt for familiearrangementer end
søndag eftermiddag.
1.10 velbesøgt høstgudstjeneste med kaffe og kage
25.10 Foredrag ved Jacob Birkler (tidligere etisk råd),
fuldt hus og mange positive tilbagemeldinger.
15.11 familiegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning og Anne og Birgit skal servere den mad Jeanette har lavet på forhånd.
5. 11 er der alle helgen gudstjeneste kl. 16
Børnehjørnet er blevet flyttet ud i våbenhuset.
Majbrit skriver indlæg til Låsby bladet
Menighedsmøde den 17. december: hvad gør vi? Majbrit informerer om mødet med efterfølgende let frokost.
Dåbsklude strikket af frivillige som det enkelte dåbsbarn kan få med hjem - Majbrit lægger en føler ud om
der er interesserede strikkere i sognet.
Majbrit og Iben har lagt gudstjenesteplan for næste år.
Et problem med den 29.03.2018. (Skærtorsdagsaftengudstjeneste kl. 19) og Påskedag kl. 11. Vi kan evt.
rykke Påskedag til kl. 9.30 og så kan Iben tage den. Vi
vil gerne holde fast i traditionen med aftenen kl. 19 og
der må findes en anden vikar løsning

4.

Økonomi

Morten: regnskab for september 2017 er godkendt.
Budgettet for 2018 er rundsendt af Grethe
Kvartalsrapporten fra den 30.09.2017 er godkendt
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5

Ombygning af materialpladsen

Martin: Byggeriet skrider planmæssigt frem. Brædderne var blev lovet formalet, men bliver det efterfølgende.
Der indhentes pris på at belægning pga. ændringerne.
Udgift ikke indeholdt i oprindelige tilbud.

6

Salmesang dagplejebørn 2018

De to dagplejegrupper har henvendt sig og søger begge
om 6 gange til næste år. (Fordelt på forår og efterår, 12
gange i alt). Godkendt af MR. Nina giver dagplejerne
besked om fortsat salmesang i 2018
Babysalmesang: netop afsluttet for i år. Næste gang
måske 3 x 8 uger

7

Grandækningskursus

Helle er blevet spurgt om vi vil afholde kurset 2018?
I år deltog ca. 50 gravere. Menighedsrådet plejer at give
middagsmad og tage opvasken. Det kan ikke blive i
2018, men kan evt. overvejes en anden gang. Kirkens
hus kan desuden ikke rumme så mange.

8

Visionsdrøftelse i MR

Forslag fra børne/ungeudvalget om visionsdrøftelse i
MR. Besluttet, at der indkaldes til en aften uden dagsorden i det nye år, hvor punktet er hvad vil vi med Låsby kirke. Det bliver de 7 folkevalgte samt medarbejderrepræsentant og præsten. Søren spørger om det er muligt at Pia kan deltage. Søren finder en dato og inviterer.

9

Forberedelse til konstituering i MR

MR skal konstitueres en gang om året. Finder sted på
kommende møde.

10

Orientering fra udvalgene:

a.
Regnskab fra 2016 er godkendt og MR skriver under på
at have set regnskabet.
Vi har fået nyt revisionsfirma som Grete har kontakt
med.
Christian indhenter underskrift fra Helle på arbejdstelefon.
Der skal sættes maksimum beløb på hvad graveren må
anskaffe (dog kun ved nyanskaffelser) MR skal beslutte
beløb.
Der skal indhentes underskrevne kontrakter.
Punkterne på MR’s dagsordner skal være fortløbende.
Mærkedage 2018 udsendes af Grete.
Leje af løvsuger fra Dallerup. Afventer svar på regning.
b.
Spørgsmål om tyverialarmer diskuteret – ikke vedtaget.
Organist-vikar til den 19 er klaret.
c.
Tilbud fremsendt på reparation af tag og kirkemur
d.
Møde i udvalget. Vi fortsætter med græsklipning som
hidtil og køber ikke robotplæneklipper. Der er bevilget
ekstratimer til grandækning.
e.
Medarbejderne ser gerne mere til MR
f.

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

Kasserer / Regnskabsfører
Kontaktperson
Kirkeværge
Kirke- og kirkegårdsudvalg
Medarbejderrepræsentant
Aktivitetsudvalg
Børn og ungeudvalg
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Udflugt til Aarhus domkirke. Rigtig fin tur.
2. søndag i advent. 9 læsninger og musik (nyt arrangement). Ikke flere arrangementer i 2017. Stor tilfredshed
med arrangementerne, evt. prøve at flytte arrangement
for børn og forældre til en hverdagseftermiddag. Evt.
booke populære foredragsholdere eller andet længere
frem i tiden.
Christian hjælper med kirkekaffe den 19. nov.
g.
Børn/unge udvalg. Skal vi fortsætte med to kander?
(almindelig altervin samt alkoholfri vin)
Forsøget bliver forlænget indtil Pia kommer tilbage.
Vikarer er fritstillet.
11

Eventuelt

12

Afrapportering på MUS samtaler med ansatte Kort orientering om overordnede indtryk fra forløbet.
Det har været positivt.
2017
Næste møde

29.11.2017 (Søren står for forplejningen til den
29.11.2018)
Låsby, den 01.11.2017

