Låsby Menighedsråd

07-12-2017

Menighedsrådsmøde i Kirkens Hus
Onsdag d. 29.11.2017 kl. 19.00
Tilstede: Søren, Martin, Anne, Christian, Morten, Tanja, Birgit, Nina, Grethe og Ove
Afbud: Majbrit
Referent: Birgit

Nr.

Emne

Diskussion/beslutning

1

Siden sidst

Søren: i DAP henvendelse fra 360 Danmark (Google). Er vi
interesseret i at Låsby Kirke bliver filmet indefra? Skal på
som punkt på næste dagsorden

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

3

Orientering ved præsten

Orientering fra Majbrit rundsendt på forhånd

4.

Økonomi

Morten: budgetstatus (oktober) -regnskab til og med okt.
2017 er godkendt

5

Revisionsprotokollat 02.11.2017

Morten: Revisionsprotokolat udarbejdet af revision.
Besluttet at vi det kommende år fortsat har Nordea.
Vi fortsætter med den nuværende procedure mht.
regnskabsfører og kassér.
Underskrevet.

6

Ombygning af materielpladsen

Martin: byggeriet skrider fremad. Maling og vandskuring
skal formodentlig vente til foråret 2018 (frostfri periode).

7

Konstituering af MR

Søren (formand) og Tanja (næstformand) blev genvalgt ved
skriftlig afstemning.
Kirkeværge: Ove
Bygningskyndig: Søren
Der var genvalg ved samtlige øvrige poster
Kasserer: Morten
Sekretær: Birgit
Kontaktperson: Christian
Valg af underskriftberettigede: Søren og Morten
Formænd for udvalgene:
Kirke og kirkegårdsudvalg: Martin
Aktivitetsudvalg: Anne

8

Menighedsmøde 17.12.2017

Skal være i forbindelse med gudstjenesten den 17.12. kl.
11, derefter menighedsmøde m. let frokost. Hvad er der
sket i løbet af året: arrangementer, økonomi, byggeri –
beretning ca. 30 min. Søren spørger Jeanette om hun kan
stå for snitter og om hun kan stå for indkøb.

9

Minikonfirmander

Majbrit: der er ikke tid nok til planlægning af
minikonfirmander, da der i år er tre hold konfirmander.
Vi har drøftet 3 forslag vedrørende løsning. Grethe og
Søren ser på det og Søren taler med Majbrit.

10

Julehjælp til sognebørn /opmærksomhed Majbrit tager imod eventuelle henvendelser i forbindelse
med Julehjælp. Der skal indrykkes en annonce og bringes i
til efterladte
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Ry bladet og Galten Folkeblad. Tanja kontakter Mette Lai,
som skal sørge for det.
Blomster til efterladte: Søren har liste fra november 2016november 2017. Ægtefælde/samlever til afdøde som er fra
sognet og begravet i Låsby. Christian sørger for at bestille
blomster. Anne og Christian bringer ud.
11

Julegaver ansatte

Tanja køber julegaver til de ansatte. Ove sørger for de
bliver overbragt ved årets julefrokost for ansatte.

12

Renovering af kirke/kirkegårdsmur

Ove: renovering af kirken og kirkemur udskydes til foråret
2018.

13

Fastsættelse af datoer for kommende

Møde vedrørende kommende struktur i Ry-Bladet: den
10.01. 2018 kl. 19 (de folkevalgte og Pia)
Visionsdrøftelse: De folkevalgte, medarbejderrepræsentant,
samt Pia den 04.04.2017

møder – herunder møder for
visionsdrøftelse i MR og for kommende
struktur i Ry-bladet
14

Orientering fra udvalgene:

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

15

a. Grethe: nyt lønsystem, Grethe skal på kursus. Der skal
indberettes de reelle ejere (MR), Grethe ser på sagen.
b. Christian har skaffet de lovede ekstranøgler til Helle
c. Ove: graver og graverne har gjort et utroligt flot arbejde
med grandækning.
d. Martin: varmestyring er blevet installeret, men fyret
fungerer ikke helt.
e. Nina: travlt med juleforberedelser. Nina står for
korafslutning. Koret skal på Søndervang og med til de 9
læsninger.
f. Anne: Der er afholdt møde. Det sidste arrangement for i
år er de 9 læsninger. Udvalget er i gang med planlægning af
det nye år. Gospelgudstjeneste den 21. jan. Den 4. feb.
Calypso, 6. marts. I april. Et foredrag ved Peter Sporleder
(feltpræst). Der arbejdes på et familiearrangement.
Forårskoncert Nina lægger følere ud. Drøftelse af kirkens
deltagelse i Låsbyfesten. Skal der arrangeres fællestransport
til gudstjenesten på Himmelbjerget? Der skal arrangeres en
julekoncert 2018.
Nytårschampagne: Christian spørger Laura og Siri. Hvem
køber ind? Anne spørger Majbrit om hun vil lave en
aktivitetsfolder for førstehalvdel af 2018.
Kirkekaffe i en prøveperiode. Skal vi fortsætte? Evt. kun
lave kirkekaffe til de tidlige gudstjenester (9.30). Martin
snakker med Majbrit angående datoer for tidlige
gudstjenester. Vi fordeler opgaverne ved et senere møde.
g. Morten: Børnehjørnet er nu flyttet til våbenhuset. Det
kniber med varmen og der er lugt af jordslået, men ellers
fungerede det fint den første gang det blev prøvet.
Prøveperioden fortsætter frem til sommer og vi tager
stilling undervejs hvordan det går.

Eventuelt
Næste møde

Ordinær MR: 24.01 2018, 21.02.2018, 21.03.2018,
02.05.2018 (HUSK strukturdrøftelse d. 10.01.2018 &
vision d. 04.04.2018)
Låsby, den 29.11.2017

