Låsby Menighedsråd

18-03-2019

Menighedsrådsmøde i Kirkens Hus
Onsdag d. 12.03.2019 kl. 19.00
Tilstede: Søren, Anne, Morten, Birgit, Martin, Grethe, Helle, Pia, Jacob (provsten)
Afbud: Christian, Ove
Referent: Birgit
Nr.

Emne

Diskussion/beslutning

25.

Siden sidst

26..

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

27.

Orientering ved præsten

Pia: Skærtorsdag med efterfølgende traktement i kirkens hus. Søren kontakter Jeanette vedrørende oste/pølseanretning.
Pia: Der var faldende deltagelse til fastelavnsgudstjeneste, måske pga. flere lignende arrangementer i byen.
Næste år erstatter vi det med alm familiegudstjeneste
på en anden dag og MR tager det op i 2021 hvorvidt
arrangementet skal genoptages.
MR Skal søge ved stiftet om at få allokeret de sidste
25% (præstetimer) specifikt til opgaver i Låsby Sogn,
bl.a. begrundet at konfirmation af specialklasser er
samlet i Låsby sogn. Provsten undersøger om det kræver stillingsopslag.

28.

Økonomi

Morten: månedens regnskab (fint)
Grethe: Årsregnskabet er afleveret i økonomiportalen
den 12. marts 2019 kl. 08.35 (skal underskrives af MR)

29.

Spørgsmål/diskussion med provsten omkring
bevillinger til Låsby kirke. Herunder
Kirkens Hus fremover.

Debat om Kirkens Hus i fremtiden.
Desuden diskuterede vi bl.a. timetal til personalet og
problemer med at finde ny kirkeværge

30.

Opsyn i kirkens hus på konfirmationsdagene

Den 27.-28. april. Christian lørdag (kl. 9.45-11) og
Anne & Søren søndag (kl. 9-12).

31.

Ældresagen – ønske om lån af Kirkens Hus

Ældresagen ønsker at låne lokalerne den 25.09.2019 og
den 22.01.2020

2019/20
32.

Mødedatoer frem til juli 2019

33.

Orientering fra udvalgene
a. Kasserer / Regnskabsfører

(07.05.2019 budgetsamråd) 15.05. 2019 (Søren),
19.06.2019 (Helle) (22.05.2019 medarbejderråd. Christian melder datoen ud)

a.

b.
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b. Kontaktperson
c. Kirkeværge

c.

d. Kirke- og kirkegårdsudvalg

d. Vils går i gang med taget i næste uge. Orglet bliver
delvist dækket. Kirken kan stadig bruges.

e. Medarbejderrepræsentant
f. Aktivitetsudvalg

e. Helle afholder en uges ferie i indeværende ferieår
Helle indhenter tilbud fra anlægsgartnere vedrørende
anlæg af sti på kirkegården samt fjernelse af vissen hæk
ved urnegravsteder, der forslås erstattet af brosten (som
allerede forefindes)

g. Børn og ungeudvalg
f. Udvalget holder møder i næste uge om det kommende års arrangementer.
”Stafet for livet” har ønske om udendørs Gudstjeneste.
Arrangørerne skal sørge for rette rammer, hvis det ikke
skal være i kirken.
g.
34.

Eventuelt.
Næste møde

10.04. (Anne).
Låsby, den 12.03.2019.2019

