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Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 21. januar 2016
Fremmødte:
Kirsten Krab Koed, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard, Søren Sørensen, Leif Jensen og
Birthe Ømark.
Afbud fra:
Kirsten Sørensen
Salme valgt af Lene:
Det er hvidt herude.
1. Godkendelse af dagsorden
Søren ønsker punkt om vikarafløsning for organist samt efterlyser tidspunkt for møde på
dagsordenen.
Herefter blev dagsorden godkendt.
2. Meddelelse fra
◦ Sognepræsten
• Der er en fejl i gudstjenestelisten for plejehjemmene - vi kører som annonceret, og
finder evt. vikarer.
• Der er forældreaften i præstegården den 4. februar.
◦ Formanden
• Vores fælles graverafløser har opsagt sin stilling, så der skal findes en ny. Punktet
tages op på fællesmøde.
• Minikonference "Få mere kirke for pengene" den 2. marts - Lene deltager.
• Arbejdstilsynet kommer på uanmeldt besøg. De skal kontakte Søren, som derefter
kontakter Leif.
◦ Øvrige
• Intet
3. Kasserer - herunder ønskes budgetforslag
Provstiudvalget har godkendt regnskab for 2015, som underskrives og indsendes. Revisionen har
fokus på lønninger, så der skal indsendes kopi af ansættelsesbreve for ansatte med mere end 8
timer om ugen.
Budgetforslag:
Ekstra lys i korbuen, som man har i Rødding kirke. Lene forhører sig om prisen i Rødding.
4. Luther - skal vi med?
I forbindelse med 500-året for Reformationen i 2017 startes allerede i foråret 2016 en kursusrække
om Luther. Datoerne er 30. marts, 14. april og 11. maj.
Rådet beslutter at deltage, og Lene tilmelder os.
5. Kirsten K. - bus til konfirmander
Konfirmanderne kører med skolebus, og kommer derfor meget sent til konfirmandundervisning.
Rådet siger ja til, at der lejes en bus til formålet. Lene forhandler og bestiller bus til på torsdag.
6. Tilbud på de forskellige områder
Der skal indhentes tilbud på reparationsarbejde i kirken. Punktet udgår, da der ikke er indkommet
tilbud.
7. Kommende arrangementer
24. januar er der Gud og Guf - Ejvind har snakket med Dorthe Valentin. Der dækkes bord kl. 16.
Ejvind, Søren, Lene og Marianne deltager.
Fastelavnsgudstjeneste den 7. februar - Lene bestiller fastelavnsboller. Birthe og Lene dækker bord
kl. 13.30.
Dåbstræf holdes i løbet af foråret.
Vi planlægger en sangaften i foråret - først i maj. Overvejer forårs- og frihedsaften den 4. maj.
Der er gospelworkshop fredag den 8. april.
a. Organistaftale til julegudstjeneste
Aftale med evt. vikar skal være på plads i god tid - gerne 1. december.
Husk at angive mødetidspunkt på dagsorden.
8. Eventuelt
Internet virker ikke i Sognehuset, og Ejvind kontakter en elektriker.
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Lene har fået materiale om en ny Børnebibel - vi beslutter at købe nogle eksemplarer.
Underskrevet af:
Kirsten Krab Koed, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard, Søren O. Sørensen og Birthe
Ømark.
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