Låsby Menighedsråd

27-08-2018

Menighedsrådsmøde i Kirkens Hus
Onsdag d. 22.08.2018 kl. 19.00
Tilstede: Søren, Anne, Christian, Martin, Birgit, Grethe, Ove, Helle, Pia
Afbud: Tanja, Morten
Referent: Birgit
Nr.

Emne

Diskussion/beslutning

53.

Siden sidst

Pia er tilbage på fuldtid fra 1. sept.
Hjertestarter ved kirkens hus er klar igen og der er blevet skiftet batteri
Godkendelse af synsrapport fra provstiudvalget.
Der henstilles til at mangler ikke henstår i årevis
Zinkindsænkning/gavl. Ove ser på sagen

54.

Godkendelse af referat fra sidste møde

godkendt

55

Orientering ved præsten

Pia.: Pia er vendt tilbage fuld tid og Helena er derfor
holdt.
Ønsker 2 x sidde/ståstol. En i kirkens hus og på prædikestolen. Pris ca. 1100 pr. stk. Der bevilges 2 stk. Som
Pia indkøber.
Ved konfirmandindskrivning. Var der stort fremmøde.
Katrine og Pia og hele personalet var indkaldt samt
Martin fra MR. til at svare på spørgsmål. Afsluttede
med lille andagt i kirken. På to af holdene ca. 14 og 18,
det sidste hold er antallet ikke afklaret.
Konfirmandundervisningen er startet i denne uge, og
der vil i begyndelsen være en pædagog med fra skolen.
Tilbud til konfirmanderne om at være kirkehjælpere.
F.eks. en med præsten, kirkesanger eller graver. En af
gangen.
Høstgudstjenesten den 16/9. kl. 19. Søren, Anne, Christian pynter op. Mødes kl. 17.30. Bagefter til en kop
kaffe og chokolade i våbenhuset. Helle spørger Lissi
om hun vil hjælpe med at pynte op. Helle bestiller
blomster. Søren tager neg med.
Pia har oprettet en google kalender for personalet. For
bl.a. at undgå dobbeltbooking. Pia tilføjer MR så der
kan lægges møder m.m.
Dåbsklude: ikke nok frivillige i øjeblikket. Pia kigger
forbi onsdagsklubben en dag for at høre om der skulle
være interesserede.
Der er problemer med printer i kirkens hus og Pia kontakter ekspert for hjælp.

56.

Gudstjenesteplan - familiegudstjenester

Dette efterår bliver der kun én familiegudstjeneste. MR
ønsker fortsat mindst 4 om året. Kl. 17 med efterfølgende fællesspisning. Der udover evt. andre arrangementer for børn.
Ældregudstjenester på Sdr.Vang fungerer fint.
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57

Økonomi

58

Formands-/næstformandsmøde i Ry-bladet d. Søren og Anne var til møde i Ry-bladet den 21/8. Der
var allerede et møde den 7. juni.
21. august
Den 7. juni: provsten ville gerne høre hvad formændene
tænkte om den fremtidige struktur. Alle ønskede den
nuværende struktur kunne fortsætte.
Mødet den 21/8: Formænd og næstformænd i Rybladet samt provst og biskop deltog.
Stemning for at der ansættes en ny præst i Tulstrup,
Allinge, Dover når nuværende præst går på pension –
men med hjælpeforpligtigelse til Ry sogn med en fastsat procentandel.
9. oktober møde igen for formænd: Der arbejdes videre
med den foreslåede model.
6. november møde hvor præsterne deltager.
Ry-bladet et område i forandring.

59.

Henvendelse fra Skanderborg kommune vedr. Henvendelse fra Skb. kommune i forbindelse af fremtidig udstykning til nye boligområder nord for kirken.
udstykning nord for kirken
Kommunen interesseret i dialog med kirken. Vi afventer invitation til møde med aktørerne/orienteringsmøde
med naboerne til området.

60.

Renovering af kirketag/borebiller

Martin: nu indhentet to tilbud på reparation af kirkens
tag (der skal ikke arkitekt på). Søren sørger for at søge
5 % midler. I forbindelse med arbejdet skal orglet
overdækkes, hvilket vil være hensigtsmæssigt generelt
af hensyn til støv (Martin sørger for afdækning)
Helle: i forbindelse med klokkeservice observeret borebiller. Skadedyrsfirma har været ude og konstateret
aktive biller og der skal sprøjtes á 2 gange (der er indhentet tilbud). Der skal indhentes et tilbud mere og der
skal søges midler. Søren kontakter stiftet. Helle indhenter et tilbud mere. Ny stålstige indkøbt op til klokken.

61.

Kirkeværge efter Ove

Søren kontakter evt. emner – punkt genoptages på næste møde.

62.

Opfølgning på visionsdrøftelse

Ikke stemning for at tage ekstern oplægsholder. Til
næste møde bedes alle MR-medlemmer hver i sær tænke på 4-5 emner som man kunne tænke sig som fokuspunkter – så forsøger vi at nå til enighed om relevante
emner til visions-/fokus punkter som senere diskuteres.

63.

Kirkekaffe i efteråret

Holder en pause i efteråret

64

Orientering fra udvalgene:

A Budgetsamråd. Grete tager med og Grete spørger
Morten. Regnskabsprotokollat skal på som punkt næste
gang og underskrives
B der bliver ikke bus til friluftsgudstjeneste, da der kun
er en tilmeldt. Christian afbestiller bussen. Christian og
Anne kan have nogle med.

a.
b.
c.
d.

Halvårsregnskabet ser fint ud og Søren skriver under.
Nordea kræver fremover 350,- om året i foreningsgebyr
for at vi har en konto. Grete kontakter dem.
Vi skal have mobilepay (erhverv), det koster i oprettelse ca. 500,- og et gebyr på 75 øre pr transaktion. Grethe
sørger for at oprette

Kasserer / Regnskabsfører
Kontaktperson
Kirkeværge
Kirke- og kirkegårdsudvalg
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e. Medarbejderrepræsentant
f. Aktivitetsudvalg
g. Børn og ungeudvalg

65

C Ove: gennemgang af kirkegården. Punkt på til næste
møde starter med vandring på kirkegården til en gennemgang af samme.
Der skal udskiftes hække løbende. Mange af de nuværende er op mod 40 år gamle.
D Helle: løvsuger – vi har i år lånt fra Harlev kirke mod
at sørge for olie og service – Vi kan låne den fremover
for et mindre beløb (i august mrd.). Det siger vi tak til.
Helle skal på kursus den 18/10
E
F der kommer nyt på næste møde
G

Eventuelt
Næste møde

27-08-2018

Næste møde den 3. oktober kl. 18.30
Låsby, den 22-08-2018

