Menighedsrådsmøde 30.09.2015
Afbud: Lene Skovgård, Jørgen Guldbrandt
1. bemærkninger til dagsorden: Ingen
2. opfølgning på tidligere beslutninger: under pkt 5: møbler omtales
3. regnskab 2014, budget 2016. N yansatte Aksel Larsen begynder som kordegn mandag
02.11.Punktet forklares og kommenteres af Karen Blauenfeldt Dam. Bl. a. momsfritagelse.
Arbejdet med våbenhuset er afsluttet. Dog skal en revne ved døren repareres. Beløb er afsat
til kurser for ansatte og menighedsrådsmedlemmer. I tilfælde af valg bekostes dette af
provstiet. Årsbudgettet2016 underskrives og indsendes til provstiet. Revisionsprotokolatet
er godkendt.
4. kirkeblad: Sidsel Nonnemann (SN): aktivitetskalender indsendes, omtaler af kommende
arrangementer samt omtale af besøgsgruppen. Omtale af bønnelaug. Deadline 28.10.
5. nyt fra sognegårdsudvalget: Køb af møbler er påtrængende. Marianne K. Rasmussen omtaler
de praktiske krav til nyt møblement. Karen forhører sig om ekstra stole og taburetter.
Mødelokaler, frokoststuen og salene foreslås af MKR at få ens møbler. Udvalg til indkøb af
stole: MKR, KBD, Hanne Hansen (HH) og Svend Rasmussen. Arealet uden om Sognegården:
sneskrabning, spindelvævsfjerning m.v.: MKR holder møde med Bente V. Nielsen )BVN) ang.
menighedsrådets forventninger til vedligehold. Evt. inddrages kirkegårdsudvalget.
Yderdørene og karme skal repareres/gøres tætte inden vinter. Mere udluftning/ventilering
ønskes til køkkenet. Nyt køleskab ønskes. MKR foreslår, at nuværende møblement doneres
til de grønne spejdere. Vedtaget. Evt. malerarbejde aftales efter kirkesynet 03.11. kl 8.00. Pskiltningen ved Sognegården sættes i gang nu. SN laver forslag til venlig påmindelse om
uhensigtsmæssig parkering.
6. orienteringssager: Carsten Knudsen skal orienteres inden sommerferien om syn næste år.
Birthe Hestbech)BH) omtaler arrangementer, tidligere og kommende. MKR underretter
menighedsrådet om notater og mails, rådet skal orienteres om. Kontaktudvalget: Nye
kordegn kommer på besøg, Garener Hanne er tilbage fra sygeperiode på deltid. Carsten
Knudsen bedes tage kontakt til Anders E. Nielsen ang. påbegyndelse af reparationer i
præstegården. MKR orienterer om brændemærkning af stole. Orientering om DNA
mærkning.
7. evt: KBD og AEN bytter kollekter
ref. EKEW

