Låsby Menighedsråd

27-02-2018

Menighedsrådsmøde i Kirkens Hus
Onsdag d. 21.02.2018 kl. 19.00
Tilstede: Søren, Martin, Anne, Christian, Birgit, Grethe, Åse, Nina
Afbud: Tanja og Morten
Referent: Birgit K
Nr.

Emne

Diskussion/beslutning

12

Velkommen til Åse/Siden sidst

Åse har fået lov at blive t.o.m. konfirmationen.
Søren: i forbindelse med Prinsens død – flaget på halv
ved kirken. Søren finder ud af om Helle kan få adgang til
DAP’en så hun i fremtiden får besked om særlige
flagdage & Nina.
Fastelavnsgudstjenesten aflyst.

13

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

14

Orientering ved præsten

Åse: ansat m. 75% (har job ved siden af, undervisning,
der falder sammen med konfirmandforberedelsen hver
anden uge. Åse har givet eleverne besked.
Konfirmandforberedelsen er derfor blevet samlet hver
anden uge. Samt weekend, prøvekonfirmation en søndag
aften. Katrine har desuden undervist en af gangene.
15 minikonfirmander er startet den 21.02.2018.
Åse har sendt et indlæg fra kirken til Låsby Bladet.

15

Økonomi

Vedrørende årsregnskabet 2017: Punktet tages den
21.03.2018, mødepligt for MR og der skal indkaldes
suppleanter, hvis der er afbud.

16

Ombygning af materialpladsen

Martin: flisearbejdet er gået i gang i dag. Nærmer sig sin
afslutning med forsinkelser undervejs i byggeriet af det
nye hus på materiel-pladsen..

17

Renovering af kirke/kirkegårdsmur

Ove havde fået et tilbud på reparation af tag på kirken:
Søren har undersøgt om, der skal indhentes flere tilbud.
Der skal som min. indhentes 2 tilbud. Vores egen
bygningssagkyndige kan vælge tilbud. Martin taler med
Ove om den videre arbejdsgang vedrørende reparation af
tag.

18

Gudstjeneste i f.b.m. sommerfest

Birgit har kontaktet festudvalg vedrørende evt. at flytte
arrangementet op i kirken med kaffe og rundstykker. Vi
afventer svar fra sommerfestudvalget. Når vi har svar der
fra tages der stilling til om det skal med i programmet

19

Ændring af mødedatoer 4. april

Flytte visionsdrøftelsen til Pia er tilbage fra orlov. MR +
Nina og Pia deltager. Ny dato er onsdag den 30.05 kl.
19.00
Kirkesyn er på en mandag, hvor Helle har fri. Vi flytter
kirkesynet til den 4.4 kl. 17.30 (det skal være før det
bliver mørkt)

(visionsdrøftelse) og 16. april
(kirkesyn)
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20

Kort orientering fra udvalgene
a. Kasserer / Regnskabsfører
b. Kontaktperson
c. Kirkeværge
d. Kirke- og kirkegårdsudvalg

e. Medarbejderrepræsentant
f. Aktivitetsudvalg
g. Børn og ungeudvalg

21

27-02-2018

a.
b. Christian. Skaffet organistvikar til den 22.02.218
Vedrørende medarbejdermøde den 16.maj kl 17 - vi
sætter udarbejdelse af dagsorden på næste MR. Christian
har allerede udarbejdet forslag.
c.
d. Martin. Bestilt nye lamper til muren langs med trappen
(stien op til kirkens dør). Martin har afholdt møde med
Helle og Ove om opdatering af kirkegårdskortet. F.eks.
skal grave, der er lagt sammen fremgå af opdaterede kort.
Helle spørger om der opnås tilladelse til at styre varmen i
kirken hjemme fra via app?
e. En hylende tone i orglet. Nina har ringet efter
orgelbygger, der kommer forbi den 22.02.2018
f. Nina: Polkalypsosteelband (olietønder) ca. 80 i kirke –
succes. Om 2 uger kommer feltpræst Peter Sporleder og
holder foredrag. Det afholdes i kirken (da vi regner med
mange besøgende). Christian kommer og hjælper Tanja
med brygning af kaffe.
Familiegudstjeneste den 7. marts med efterfølgende
spisning. Familiegudstjeneste den 23.maj med børneteater
og efterfølgende spisning. Jeanette er booket til at stå for
aftensmad i Spejderhytten. Tilmelding til Mette Lai.
Senere musikarrangement
Aktivitetsudvalget går snart i gang med at planlægge
efterårets
g.

Evt.

Kommende møder

Kommende møder: 21.03.18, (04.04.18 kirkesyn)
02.05.18, (30.05.18 visionsdrøftelse) 06.06.18
(alle dage kl. 19.00). Medarbejdermøde:
16.05.18 kl. 17.00.

Næste møde
Låsby, den 01.21.02.2018

