Låsby Menighedsråd

14-01-2019

Menighedsrådsmøde i Kirkens Hus
Onsdag d. 09.01.2019 kl. 17.30
Tilstede: Søren, Anne, Christian, Birgit, Martin, Ove, Helle, Pia
Afbud: Morten, Tanja, Grethe
Referent: Birgit
Nr.

Emne

Diskussion/beslutning

1.

Siden sidst

Julearrangementer og nytårsarrangement
Der er blevet afholdt Menighedsmøde den 2.12 til
tiden.
Kalendere til MR i Kirkens Hus–

Lørdag Godkendelse af referat fra sidste møde
den
27. 2

Godkendt

3

Orientering ved præsten

Pia: kirken velbesøgt i dec. måned også af dagpleje,
vuggestue og børnehave (2 gudstjenester). Velbesøgt
juleaften og nytår. Pia har udsendt lister over familiegudstjenester til de frivillige. De deltager ved den
først kommende d. 23.1.2019
Gospelgudstjeneste på søndag d.13.01 (15.30) –
workshop hele dagen for konfirmanderne.
Snart konfirmation. Vagter lørdag og søndag. Lørdag
27.4 fra 9.30-11 og søndag den 28.4 kl.8.45-12.15.
MR aftaler senere.
Julehjælp blev afviklet fint (7 stk.) og bragt ud. Næste
jul bliver der afhentning fra Kirkens Hus. Der blev
også bragt blomster ud til enker/enkemænd (2018).
Der har i gennemsnit været 59,32 til arrangementer i
kirken i 2018. (Gudstjenester og koncerter m.m.)

4

Økonomi

-

5

Ny kirkesanger ved Låsby kirke

Stillingen har været slået op på jobnet. Der er udtaget
kandidater til prøvesang af udvalg

6

Gravstedssikring

Som tidligere aftalt skal Helle i løbet af januarfebruar tjekke gravsteder (sten)

7

APV for arbejdspladsen

Christian har rekvireret APV skemaer. Christian sørger for at udsende skema

8

Kirkeværge efter Ove

Intet nyt. Søren, Morten og Birgit mødes.

9

Indstilling til fremtidigt præsteembede i DAT Der er ingen indvendinger fra MR og Låsby tilslutter
sig indstillingen.
(udsendt)

Låsby Menighedsråd

10

Fælles ekskursion med MR i Ry bladet i 2019

11

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

12

14-01-2019

Christian deltager med øvrige MR’s repræsentanter i
at arrangere fælles ekskursion 2019.01.09
Vi overvejer at prøve nyt koncept i 2020 i Låsby for
egne sognebørn.
-

a.b. Vi indkalder til MUS i feb.
Helle afholder ferie 1. uge i feb.
c. Ove: der er udsendt breve vedrørende gravsteder
der udløber i 2018: 10 udløber, 5 slettes, 1 fornyet, og
4 skal i mindelunden. Kirkegårdsudvalget skal se på
hvad, der skal gøres omkring de grave, der slettes.
d. Martin: Har haft møde med Vils i november – der
startes på rep. af tag til marts (ca. 14 dg.). Helle har
støvsuget kirkeloftet og Vils har stoppet hul over
orglet. Orglet skal dækkes til. Vils har boret huller i
bordet i våbenhuset og yderdøren tætnet.
e. Helle: Nina spørger, hvem der stiller øl og sodavand frem til Elvis arrangementet den 30. Anne hjælper med at stille op. Anne sørger for drikkevarerne.
Anne: sørger for lidt forplejning til musikerne.
f. Der har været ok tilslutning til de fleste arrangementer i 2018. Aktivitetsudvalget mødes i feb. Og
planlægger det nye aktivitetsår.
g-

eventuelt

-

Næste møde

20.02 (Martin), 13.03. (Morten), 10.04 (Anne) –
kommende møder kl. 19.
Låsby, den 09.01.2019

