Referat fra menighedsrådsmødet 29.10.2014
Fraværende: Jørgen Guldbrandt
1: Bemærkninger til dagsorden: Punkter fra IT skrivebordet pkt. 4.
Bemærkninger til lukket møde (pkt. 8). Pkt. 3B tilføjet (Årsbudget 2015)
2: Opfølgning på tidligere beslutninger: Skilte mangler endnu ved
Sognegårdens parkeringsplads. Er der indkaldt til syn? Hanne beder
MR’et om at ringe til firma ang. solafskærmning.
3: Regnskab 2013: Ingrid Kaagh (IK) gennemgår. Revisionsprotokolat
godkendt.
3A: Kvartalsrapport: Vagn Aage Hansen (VAH) og Karen Blauenfeldt
Dam(KBD): Det ser fornuftigt ud. Marianne K. Rasmussen (MKR)
påpeger, at der er visse ting, der skal lægges ind i budgettet, der ønskes
en planlægning fra udvalgenes side over, hvad der skal ordnes / efterses
og hvornår af fx tekniske problemer. KBD påpeger, at der måske kan
spares visse steder i fx Sognegården og ved annonceringer.
Aktivitetsudvalget ser på sagen.
3B: Årsbudget 2015: Godkendt. MKR og IK opfordrer til at være i god tid
med at fremføre evt. nye ønsker til budgettet.
4: Høringsbrev og –liste: Ingen bemærkninger til høringsbrevet. Ej heller
til skrivelsen vedr. kirke-skoletjenesten. Ang. Earth Hour 2015: MR
opfordres af MKR til være med at sætte tætningslister i vinduerne i
kirken. Varmesystemet i kirken trænger til et eftersyn. Kirkeudvalget
tager sig deraf.
5: Nyt fra Sognegårdsudvalget: Lys- og vinduesproblemer omtales. MKR
orienterer om skrivelse fra Advokatfirmaet om tilbagebetaling af beløb.
Og om evt. nye døre. Udendørssøjler burde have været imprægnerede,

men det skal gøres inden længe. Trækproblemet ved dørene er der
stadig og bør udbedres, når økonomien tillader det. Alt i alt: MKR
opfordrer til, at arbejdsgange og reparationer tænkes ind i udvalgenes
forslag til budgettet.
6: Orienteringssager: Kirkeudvalget: Eskil M. Jørgensen (EJ) orienterer
om reparationer i Våbenhuset. Aktivitetsudvalget: Sangeftermiddage
går fint. Kirkebladsudvalget: 16.02.2015 er deadline for næste kirkeblad.
Ingen orientering fra kontaktpersoner.
7.Evt: Liste rundsendt ang. kirkekaffe og kaffe til MRmøder. VAH
foreslår kirkegårdsudvalget at gå en runde på kirkegården med
kirkegårdslederen.
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