Låsby Menighedsråd

08-10-2018

Referat fra menighedsrådsmøde i Kirkens Hus

Onsdag d 3.10 2018
Tilstede: Søren, Morten, Pia, Kristian, Martin, Helle, Ove og Anne
Afbud: Birgit, Tanja og Grete
Referent: Anne
Nr. Emne

Diskussion/beslutning

66. Menighedsmøde/ Siden sidst

1. Menighedsmøde afholdes 1. søndag i advent d 2/12 kl. 9,30 med
efterfølgende traktement i menighedshuset. /Brunch . Søren kontakter Jeanette
2. fået de sidste penge fra provstiet vedr. materielgården
3. fået penge tilbage fra regionen vedr. hjertestarter
4. provstiets kommunikationsdag udskudt til foråret
5. Grethe fået opstartet mobilpay -

67. Referat fra sidst

Referat godkendt

68. Orientering fra præsten

Konfirmand undervisning godt i gang
Familiegudstjenste i næste uge, 9 voksne og 12 børn tilmeldt pt
Pia er bevilget ny mobiltelefon.

69. Økonomi v Morten

Grethe og Morten deltog i budgetsamråd 4. sept.. Fået bevilget ny katafalk i 2019.
Morten gennemgår økonomitallene . Ser overordnet fint ud.

70. Regnskabsprotokolat regnskab 2017

Menighedsrådet underskriver protokollatet efter at have fået det forelagt
Årsbudget 2019 godkendes endeligt på næste møde 7/11-18

71

Formandsmøde i Ry bladet

Formands-/næstformandsmøde d 9/10 vedr. færdiggørelse af indstilling
til Stiftet i henhold til det aftalte på mødet i august i Tulstrup – at den
nuværende struktur bibeholdes. Med ny præst i Dover- Alling -Tulstrup
med fastlagt hjælpeforpligtigelse til Ry sogn.

72. Udstykning nord for kirken
Møde d 18/9

MR afventer kommunes udspil vedr. plan for kirketorv/ trafikforhold til
området.
Vi har modtaget sammenfatning fra Stiftet og fra Kgl. Bygningsinspektør fra mødet på kroen d. 18. sept. vedr. Stiftets henstilling /synspunkt
ifh til den nye udstykning nord for kirken
Stiftsøvrigheden anmoder menighedsrådets bemærkninger i sagen inden
d 30/9
Søren skriver til stiftsøvrigheden

73. Renovering af kirketag / borebiller

Vi afventer bevilling fra provstiet vedr. renovering af kirketag. Arbejdet
sættes i gang når bevilling er modtaget .
Borebille bekæmpelse igangsættes snarest – kirken kan godt benyttes
uden risiko
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Ny kirkeværge

Vi har spurgt til par stykker. Vi afventer svar
Snak om at embedet godt kan ændres lidt og evt. deles

75

Opfølgning på visionsmøde

Søren foreslår at vi tager et emne på hver MR møde. Vi igangsætter
processen med post-it sedler, hvor vi kan sammenfatte emner til næste
gang.
Vi mailer denne beslutning til Tanja og Birgit, så de også kan komme
med indlæg.
En del Indlæg nævnes her:
- Tilbygning til våbenhuset i.f.b.m. børn mm
- Nyt sognehus
- Større kerne menighed
- Vinter kirke højskole
- Sognemedarbejder / ressourcer
- Kor der medvirker til de fleste gudstjenester
- Flere medhjælpere til kirkelige handlinger
- Lysekroner i kirken
Låsby kirke skal være et attraktivt sted for børn og forældre
Kirken skal være central institution i byen. Et samlingspunkt og
et aktiv del af byens liv
Et sognehus for hele byens indbyggere + flere
Morten fotograferer tavlen og vi aftaler 1 emne pr gang og emnet skal præciseres i dagsordenen. Vi aftaler et punkt på næste
møde / vision

76

Orientering ved udvalgene
a. Kasser / regnskabsfører
b . Kontaktperson

B: Vores konfirmandunderviser Kathrine fylder 40 år. Kristian sender
buket ’
Mus samtaler udskydes til først i det nye år. Kristian og Birgit melder
dato ud snarest

c. Kirkeværge

Fast sti fra kapel til våbenhus ønskes
Afdeling E – bøgehæk halveres - vedtaget
Bunddække ved bøgehæk erstattes med ral - vedtaget
Afdeling F. nederste buksbom fjernes – erstattes med græs
Helle kommer med forslag til erstatning af buksbomhække
Helle bestiller 3 x parkeringsskilte til personaleparkering

d. Kirke og kirkegårds ud
valg
e. Medarbejderrepræsentant
f. Aktivitetsudvalg

g. Børn og unge udvalg
77. Eventuelt

Julekoncert 2 søndag i Advent
Foredrag i marts 5/3 ” slip livet løs ” med Preben Kok – tidl. sygehuspræst
Elvis koncert med Karsten Holm 30/1
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Næste møde

Næste møde 7/11 kl. 19 Søren står for forplejning

Låsby, den 3.10.2018
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