Låsby Menighedsråd

14-11-2019

Menighedsrådsmøde i Kirkens Hus
Onsdag d. 6. november 2019 kl. 18.30
Tilstede: Søren, Anne, Christian, Morten, Martin, Pia, Nina, Birgit
Afbud: Ove
Referent: Birgit

Nr.

Emne

Diskussion/beslutning

103

Siden sidst

Søren: skrivelse fra Provsten at Låsby er godkendt til
100 % præstestilling. Pia skal dække de 75% og der
skal ansættes en til de 25%.
Flere byggegrunde i fremtiden. Så længe der bevares
linjer med frit udsyn til kirken.

104

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

105

Orientering ved præsten

Pia og Anne deltog den 31.10. i repræsentantskabsmøde i Hørning. Afventer godkendelse fra ministeriet på at
stillingen bliver slået op (skoletjenesten). Rikke stopper
ved Låsby kirke den 31.12. Rybladet/provsten dækker
gudstjenester v. Låsby kirke mens Pia har orlov. Vi har
desuden brug for timer til en del af konfirmandundervisningen. Søren kontakter provsten.
Den 19. januar gospel workshop
Blomsterhilsner (7 stk.) Pia sender liste til Anne og
Christian.
Den 22.1.2020 (familiegudstjeneste) – Jeanette kommer
ikke. Pia aftaler derfor med Mette Lai at hun bestiller
Pizza. Pia aftaler desuden med Siri og Laura vedrørende hjælp med det praktiske.

106

Økonomi/kvartalsrapport/budget 2020

Regnskab for oktober (kvartalsrapport) godkendt
Christian informerer ansatte om frist for aflevering af
arbejdssedler.
Morten: der skal ses på takster på køb af materialer
(kirkegården) i nærmeste fremtid.
Endeligt budget 2020 fra Låsby Menighedsråd cvr.-nr.
16588210 er vedtaget og afleveret den 6.11. 2019 kl.
19.40.

107

Ny regnskabsfører/kontor

Bestilt skrivebord til kasser/Morten på Helles kontor.
Regnskabsfører: Landsforeningen for menighedsråd
(Mette)

108

Konstituering af MR for kommende år

Alle modtog genvalg på samme poster som sidst.
Kirkeværge bliver Flemming. Søren bygningssagkyndig.

109

Menighedsmøde senest 1. søndag i advent

Vi slår dette års møde sammen med det udmeldte møde
den 12.maj 2020 i anledning af det kommende menighedsrådsvalg.

Låsby Menighedsråd

14-11-2019

110

Menighedsrådsvalg 2020

Den 12.maj afholdes møder over hele landet – hermed
også i Låsby. Der er valg til næste år.

111

Kirkesekretær

Invitation fra Carsten Iversen til formandsmøde den 12.
i Ry-bladet

112

Opbevaring af regnskabsmateriale

Forslag om indkøb af opbevaring af regnskab. (Det
aftales med Flemming i dec.)

113

Julehjælp 2019

Det annonceres i lokalaviser, låsbybladet og facebook.
S.U. den 13.12 med afhentning i Kirkens hus den
20.december, hvor præsten står for uddeling.
Anne bestiller julepakker i Meny á ca. 500,-

114

Julegave ansatte

Fælles arrangement i januar.
Christian sørger for en lille hilsen til personalet.

115

Julefrokost ansatte

Julefrokost den 13.12. kl. 12 på Kroen

116

Mødedatoer vinter/forår

15. 01.(Søren), 19.02. (Birgit),18. 03. (Martin) 15.04.
(Anne). Alle dage kl. 18.30

117

Orientering fra udvalgene

ab. Christian opdaterer listen med mærkedage
c.
d. møde i kirke- og kirkegårdsudvalg. Der er kun 4
urnegravsteder tilbage. Opgaven med hække prioriteres
igangsat til foråret og i den forbindelse frigives der
plads. Der indhentes tilbud på reparation af muren.
e. korafslutning (Nina). Morten aftaler med Helle vedrørende indkøb af printerpatroner.
f. 2. søndag i advent (drengekor). Den 8. marts kommer
der er en hospitalsklovn og fortæller om sit arbejde.

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

118

Eventuelt

119

Lukket punkt

-

Låsby, den 06.11.2019

