
Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 28. november 2013 kl. 1900

Fremmødte:
Kirsten Krab Koed, Lene Lange, Marianne Fruergaard, Leif Jensen og Birthe Ømark. 

Afbud fra: Mona Finderup, Ejvind Sørensen og Birthe Korsbæk. 

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt. 

Meddelelser fra
◦ Sognepræsten:

Kirsten skal holde gudstjenester på Blåbærhaven, og menighedsrådet siger ja til, at Jakob 
også deltager.

◦ Formanden: Lene har snakket med Inger Pugholm om, at hun fungerer som frivillig 
kirkesanger på plejehjemmene Kløvermarken og Blåbærhaven.

◦ Kassereren:
Intet.

◦ Kirkeværgen:
Kirkeværgen var fraværende.

◦ Øvrige:
Intet. 

2. Mødedatoer anden halvdel af 2013
Punktet udgår. 

3. Valg af formand
Lene blev genvalgt efter skriftlig afstemning.

4. Valg af næstformand
Mona blev genvalgt efter skriftlig afstemning. 

5. Valg af kasserer
Marianne blev genvalgt.

6. Valg af kontaktperson
Ejvind blev genvalgt.

7. Valg af kirkeværge
Birthe K. blev genvalgt.

8. Valg af sekretær
Birthe Ø. blev genvalgt. 

9. Datoer for møder i 2014
Møder afholdes i første halvdel af 2014 som følger:
Tirsdag den 7. januar kl. 1900

Torsdag den 20. februar kl. 1900 - medarbejdermøde i Præstegården
Torsdag den 27. februar kl. 1900 - fællesmøde i Præstegården
Tirsdag den 25. marts kl. 1700 - regnskabs- og budgetmøde
Onsdag den 23. april kl. 1900

Torsdag den 22. maj kl. 1700 - kirkegårdssyn og efterfølgende ordinært møde.
Tirsdag den 24. juni kl. 1900

10. Arrangementer næste kirkeår
Vi holder filmaften den 21. januar, hvor Kirsten viser filmen "Som i Himlene". Der er gratis adgang.

Vi holder et lokalhistorisk foredrag med Ragna, Mona og Birthe K. - Mona snakker med Ragna og 
finder en dato.

11. Forespørgsel om kontantbeløb til Børns Jul
Rådet har fået en henvendelse, og efter at have diskuteret det, beslutter rådet at give 2000 kr.
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12. Forespørgsel om kontantbeløb til Danmission
Vi har fået en henvendelse fra Danmission om et kontantbeløb, og efter diskussion beslutter rådet 
at sige nej. 

13. Fast ansvarsperson til faste arrangementer i 2014
Da 3 medlemmer er fraværende, tages punktet med på næste møde. 

14. De 2 sidste arrangementer i år er kirkekoncert og Gud og Guf - hvem gør hvad?
Kirkekoncert - Birthe Ø., Birthe K. og Mona varmer gløgg og æbleskiver.
Gud og Guf - Lene står for arrangementet, og Birthe spørger Ella, om hun vil lave millionbøf.

15. Eventuelt
Lene sørger for julegaver til kirkens ansatte - pris 250,00 kr

Rådet aftaler at købe et kamera til brug ved forskellige lejligheder. Lene snakker med Jens Nielsen 
om køb af kamera.

Underskrevet af: 
Kirsten Krab Koed, Lene Lange, Marianne Fruergaard og Birthe Ømark
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