Låsby Menighedsråd

12-04-2019

Menighedsrådsmøde i Kirkens Hus
Onsdag d. 10.04.2019 kl. 19.00
Tilstede: Søren, Anne, Christian, Morten, Birgit, Grethe, Helle, Pia,
Afbud: Martin, Tanja
Referent: Birgit
Nr.

Emne

Diskussion/beslutning

35.

Siden sidst

Søren: Mail fra kommunen vedrørende brug af kirkens
hus til afholdelse af aktørmøde om ”kirketorvet” den
9.5 kl. 16.00. MR er også inviteret. Søren giver tilsagn
om at mødet kan afholdes her.

36

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

37

Orientering ved præsten

Pia: har inviteret de nye minikonfirmander med start
efter konfirmationen.
1.og 5 kl. på besøg i kirken med påsken som tema samt
dagpleje. Familiegudstjeneste på søndag (Jeanette står
for kaffe og kage i våbenhuset), samt skærtorsdag kl.
19 med efterfølgende bid brød i Kirkens hus (og påskedag kl. 11). Næste år prøver vi med påskeæg.

38

Økonomi

Morten: kvartalsrapporten er godkendt

39

Ansøgning til provstiet

Svar fra provsti vedrørende vision om etablering af nyt
kirkens hus i fremtiden. Positiv tilkendegivelse om
fortsat kontakt til kommunen vedrørende planer.
Provstiet ser på ansøgning vedrørende ekstra timer til
hjælp på kirkegården/rengøring

40

Anlægsønsker til 2020

1. Udbedring af dele af kirkemuren
2. Handikapvenlig adgang (sti) til kirken & bundopbygning v. kapellet
3. Ændring af urneafdeling
4. Plade i plæne
Søren sender ansøgning m. bilag til provstiet
15.04.2019

41

Ny kirkesanger til afløsning af Filip

Annonce på Jobnet med ansøgningsfrist fredag d.
26.04.2019. Christian er tovholder vedrørende ansøgninger m.m. Kirkesangerne skal gerne kunne fordele
timerne indbyrdes.
Minimere vikarforbrug

42

Børnekor fremover

Der bliver ikke tilbudt børnekor mere. (Kan genoptages
i fremtiden). Nina kontakter Mette L for at det bliver
fjernet fra hjemmesiden

43

Borebiller i kirkens tagkonstruktion

Helle kontakter skadedyrsfirma (sprøjtning).

Låsby Menighedsråd

44

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

45

12-04-2019

a.Søren, Grete og Morten deltager i budgetsamråd i
Skanderborg den 8.5
b. Christian: Medarbejdermøde forslag om den 4.6 kl.
17 med fællesspisning i Kirkens Hus. Pia kontakter
Iben Th.
Christian deltager i næste møde vedrørende udflugt i
firkløveret.
c. Ove: Forslag om kirkesyn den 22.5 kl. 17.30
Punkter til udbedring i kirkesynsbogen er ved at være
ordnet (mangler maling af kirkens vinduer – eftersyn af
teglsten på kirkens mur).
Problem med urtepotter på pladeplænen, prøver at afhjælpe problemet med et skilt (Ove og Helle).
d. udgift til udbedring af tag er blevet større pga. flere
skader end først antaget.
e. MR har bevilget mad til korets afslutning v. Nina.
Helle har lavet 2 inspirationsgravsteder
f. Anne: der er afholdt møde og der er lavet 2 aftaler.
25/9 (Henning Hansen om Lise Nørgaards Matador).
Julekoncert (drengekor 2. søndag i advent), forårskoncert.
g.

Eventuelt

Søren: vi mangler stadig at diskutere vision.

Næste møde

15.05 (Søren), 19.6 (Helle)
Låsby, den 10.04.2019

