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Referat fra menighedsrådsmøde i Kirken Hus
Onsdag d. 14. august 2019
Tilstede: Søren, Anne, Morten, Christian, Pia, Rikke, Nina
Afbud: Birgit, Tanja, Grethe, Ove
Referent: Martin
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Diskussion/Beslutning
Biskoppen har godkendt, at Pia går ned på en 75% stilling
i Låsby Sogn.
Provsten forventer, at de sidste 25% dækkes af
”Skoletjenesten”. Vi inddrages i ansættelse. Rikke (præst i
Skovby-Galten) dække de 25% indtil nytår.
Pia har taget hånd om udskiftning af Kirkenet-PC.
Søren følger op på spørgeskema fra budgetsamrådet.
Helle og Nina laver et arrangement for personalet i stedet
for julegaver i 2020. Personalet får fysiske julegaver i år.
Godkendelse af referat
Godkendt
Orientering ved præsten
Pia er på 75% fra 1. august. Hun holder fridage om
mandagen og torsdagen. Rikke er i huset om tirsdagen.
Himmelbjerg-gudstjeneste d. 25. august. Ingen bus i år.
Pia er fra mandag d. 19. august sygemeldt i 2 uger.
Økonomi
Vi er 90.000 kr. foran budgettet. Ser fornuftigt ud. Vi skal
godkende regnskabet fra 2018 på næstkommende møde.
Budgetsamråd d. 3. sep. Morten og Christian tager afsted.
Ny konfirmandmedhjælper
Anne skriver til Grethe om hun har en gammel
jobannonce liggende vedr. tidligere
konfirmandmedhjælper. Pia sender nogle punkter.
Materialet sendes rundt til Morten, Pia og Søren.
Kirkeværge efter Ove
Sagen er i proces.
Låsby Bladet
Søren skriver til Låsby Bladet for at få deadlines for
indsendelse af materiale for det næste år. Vi skal undgå
at glippe deadlines i fremtiden. Deadlines deles ud
imellem os.
Udflugt med Ry-bladet
Christian og Søren deltager. Næste år holder vi selv
udflugt.
a. Kasserer / Regnskabsfører
a.b. Kontaktperson
b. Christian sender kontaktoplysninger på
c. Kirkeværge
vikarer til kirkesangere
d. Kirke- og kirkegårdsudvalg
c.e. Medarbejderrepræsentant
d. Forespørgsel fra Helle vedr. specifik
f. Aktivitetsudvalg
gravsten. Der skal ikke gøres særlige tiltag i
g. Børn og ungeudvalg
forhold til denne.

Låsby Menighedsråd
14-08-2019

e. Vi sponserer Lissie til Stafet for Livet.
Morten spørger Grethe vedrørende
kvittering. Beløb kr. 1.000,f. Høstgudstjeneste: Opgaver fordeles på
næste møde.

