Låsby Menighedsråd

05-04-2018

Menighedsrådsmøde i Kirkens Hus
Onsdag d. 21.3.2018 kl. 19.00
Tilstede: Søren, Martin, Anne, Christian, Morten, Tanja, Birgit, Grethe, Åse, Nina og Ove
Referent: Birgit K
Nr.

Emne

Diskussion/beslutning

22

Siden sidst

Søren: Helle og Nina får adgang til DAP snarest.
Udsendt varsel om lockout - Se kirkeministeriet.
26.9.2018 og den 6.2.2019 har ældresagen fået
ekstraordinært lov til at benytte kirkens hus.
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Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt
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Orientering ved præsten

Åse: minikonfirmander afsluttet efter 5 gange. De har
været meget glade for forløbet. Ros til Katrine også.
Familiegudstjeneste. 35 tilmeldt til efterfølgende
fællesspisning. Misforståelser vedrørende levering af
mad. Der blev i stedet bestilt andet mad og Åse, Helle,
Nina, Siri, Laura trådte til og arrangementet blev
afholdt i kirkens hus. Tak til alle.
Konfirmandarrangement den 18/4 og 22/4
(generalprøve)
Konfirmationsvagt den 28. + 29. april.
Lørdag: Christian
Søndag: Anne, Søren
Flagalle lørdag og søndag. Tanja tager kontakt til
8.klasse for at aftale at der skal være flagalle begge
dage
Åse har indkøbt 10 tegneserie-bibler til
konfirmanderne lørdag også.
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Økonomi – herunder godkendelse af

Regnskab 2017 for CVR-nr. 16588210 Låsby
Sogns Menighedsråd er afleveret til økonomiportalen
den 21.03.18 kl. 11.16.
8. maj indledende budgetsamråd i Skanderborg.
Hvis der er anmærkninger ved kirkesyn 4.4 til
udbedringer, så skal der søges midler senest
15.04.2018.

regnskab 2017
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Ombygning af materialpladsen

Byggeriet endnu en gang forsinket – denne gang pga.
vejrlig. Ove har kontaktet arkitekten.
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Renovering af kirke/kirkegårdsmur – herunder Martin: Evt. have en byggesagkyndig med på kirkesyn
og med ved renovering af kirke/kirkegårdsmur. Martin
behov for hjælp fra byggesagkyndig?
undersøger mulige byggesagkyndige. Skal kunne
vurdere hvad der er behov for at få lavet og også med
ved bedømmelse af mulige tilbud.

Låsby Menighedsråd

05-04-2018
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Medarbejdermøde

Der skal sendes invitation ud til medarbejdermødet
som bliver afholdt den 16.05.2018
Der afsættes en halv time mere denne gang, så der
bliver mere tid til at snakke. Møde fra kl. 17-18.30.
Derefter spisning. Christian sender indbydelser og
dagsorden ud til alle samt Pia. Der er mødepligt. Laura
og Siri skal inviteres til spisning
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Bestilling af Jeanette til arrangementer

Søren snakker med Jeanette om fremtidige
arrangementer.
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Orientering fra udvalgene:

a.
b. Medarbejdermøde
c. Der bevilges 10 drypfrie termokander
som Helle kan købe.
Hunde på kirkegården – der er desværre
en del efterladenskaber.
d. Martin arbejder på at skifte
serviceaftale på naturgasanlægget til en
der kan klare både service på anlæg og vvs.
e. Nina: Helle har indhentet tilbud på
tidsstyret lås til det offentlige toilet 4018,Indtil videre bliver det låst af i en periode.
Kun åbent i Helles arbejdstid. Martin beder
Helle om at låse det 1 måned frem
Kirkekaffe palmesøndag og arrangement
skærtorsdag. Der er ikke kirkekaffe
påskedag.
Sigrid og Laura vil gerne hjælpe ved
fremtidige arrangementer, men gerne
have plan så tidligt som muligt.
Nina kontakter Mette Lai vedrørende
annoncering af arrangement den 23. maj,
(teater). Åse har skrevet om det i Låsby
Bladet.
f. Anne: Skal i gang med at planlægge
efterårets aktiviteter. Aktivitetsudvalget
finder snarest en dato til årets udflugt.
g. legehjørne i våbenhuset. Tage punktet
om manglende varme op ved det
kommende kirkesyn. Evt. ny radiator eller
anden løsning

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

Kommende møder: 04.04.18 (kirkesyn kl. 17.30),
02.05.18, 16.05.18(medarbejdermøde kl. 17.00),
30.05.18 (visionsdrøftelse), 06.06.18 – hvor intet
klokkeslæt er nævnt er det kl. 19.00.

Låsby, den 21.3.2018

