Øster Velling, Helstrup og
Grensten Sognes menighedsråd

Dato: 9. november 2021

Blad nr. 122

Afbud:
Lone Christensen
Karen Lagoni
Majken Risvig
Lisbeth Kristensen
Brian Kristensen

Sted: Øster Velling

Sider i alt:

Referent: Annemette K. Søgaard

Formandens Initialer
KJ

Dagsorden

Referat

Dagsorden
Alle dagsordenspunkter, bortset fra
orienteringspunkter, oprettes som
beslutningspunkter.
1 - Dagsorden

Godkendt

Til godkendelse
2 - Kvartalsrapport for 3. kvartal
Bilag
3 - Godkendelsesbrev fra PU
Årsregnskab 2020
Bilag
4 - Endelig budget 2022 godkendes
Bilag
5 - Honorarer for 2022 godkendes

6 - Varmestyring i Helstrup kirke
Bilag
7 - Status sognegården

Forbrug til d.d 75 %
Godkendt
Godkendt og taget til efterretning

Øster Velling - Helstrup - Grensten Sognes
Menighedsråd. CVR nr. 12020112, Budget
2022. Endelig budget afleveret d. 09-11-2021
19:45
Menighedsrådsformand 20900 kr.
Kontaktperson 15400 kr.
Kirkeværge 10000 kr.
Kasserer 8000 kr.
De 8000 kr. til kasserer er 19/8-21, godkendt af
provstiet for 2022
Digital Styring godkendes
Der ønskes samme ur til Ø. Velling kirke i
fremtiden.
Byggeansøgning er hos Randers kommune

8 - Status kirkens hjemmeside

9 - Meddelelser fra præsterne

Der sendes pt. udbudsmateriale ud til
håndværkere.
Følges op i januar
Kim vil kontakte KMC
Menighedsrådsformand Kim Jørgensen har 25
års jubilæum 1. december 2021, dette markeres
16. januar 2022 i Ø. Velling kirke og
efterfølgende i Konfirmandstuen.
Kirkebogsføring fra Johanneskirken bliver efter
aftale fremadrettet.
Der har været spor af skadedyr, der ønskes en
tegning over kloaksystem af
skadedyrsbekæmperen, Kirkeværgen vil
fremskaffe tegningerne.
Der ønskes mulighed for afspitning imellem
altergang pga. COVID-19 situationen.
Der ønskes ændringer ved dåbsgudstjenester,
da der er en stigning i barnedåb, så disse bliver
afholdt særskilt. Der skal ses på, hvilken
betydning det vil få for graverne og deres
arbejdstid. Der laves derfor statistik over
ændringen de næste år.

10 - Meddelelser aktivitetsudvalget

Juniorkonfirmand starter op til januar 2022.

11 - Meddelelser fra udvalget for studietur
og sogneudflugt

Intet nyt.

12 - Meddelelser fra kirkeudvalget

Intet nyt.

13 -Meddelelser fra kirkeværgen

Der vil bliver tætnet ved gulv listerne i
konfirmandstuen i Ø. Velling.

14 - Meddelelser fra kontaktpersonen

De digitale kirkegårdskort kan blive registreret,
så det letter overblikket for graverne over

15 -Meddelelser fra kassereren

16 - Meddelelser fra formanden

gravstederne. I den forbindelse ønskes der en
ekstra pc, der op på priser.
Der er kommet henvendelse fra Sparekassen
Djursland om billede af pas/kørekort og gul
sygesikringskort fra samtlige medlemmer af
menighedsrådet pga. GDPR.
Disse skal afleveres personligt til kassereren
senest d. 12 november 2021.
Der arbejdes på at få et beløb fra
tilgængelighedspuljen.
På et menighedsrådsmøde i det nye år tages
punktet Grøn Kirkegård op.
På Formandsmødet i Haslund, blev der talt om
de Digitale kirkegårdskort, der kan ansøges om
de 10.000 kr. det vil koste årligt. Dette gør
Formanden

17 - Eventuelt

