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

Referat

Ekstra punkt 6 a: Godkendelse af købsaftale
ved salg af Præstegårdsskoven

Til godkendelse
2 – Godkende kvartalsrapport for 1. kvartal
Bilag
3 – Godkende foreløbigt budget for 2023

Godkendt
Godkendt

Øster Velling- Helstrup- Grensten Sognes
Menighedsråd, CVR-nr. 12020112, Budget
Bilag
2023.
Godkendes
4 – Synsudsatte arbejder
Der er ikke penge til synsudsatte arbejde, er der
Hvilke arbejder skal iværksættes?
noget presserende må der søges 5% midler ved
provstiet
Der indhentes tilbud på kalkning af våbenhus i
Helstrup.
5 – Godkende firmaet LE34 / Brandsoft som Menighedsrådet godkender tilbud fra EG
leverandør af digitalt kirkegårdskort.
Danmark under forudsætning af, at provstiet
betaler oprettelse
Bilag
6 – Provstiet beder menighedsrådet tage
1. Der siges ja til et provsti abonnement
stilling til følgende:
2. Der bakkes op
1. om vi fortsat ønsker et provsti
abonnement ved Danmarks
Kirkelige Mediecenter
2. samt om menighedsrådet kan bakke
op om at indgå i samarbejde (via en

fælles provsti aftale) med Jysk
Børneforsorg omkring ”HUSRUM”.
Bilag
6 a – Godkendelse af købsaftale ved salg af
præstegårdsskoven

Godkendt

7 – Indkøb af nye højskolesangbøger

Indkøb af den seneste nye Højskolesangbog og
Nodebog 30 stk. plus 10. stk med stor skrift
søges ved 5% midlerne
Anja kontakter den afgående kirkesanger og
provstiet vedr. et stillingsopslag

8 – Stillingsopslag på ny kirkesanger

9 – Afløser for Birthe Nielsen

10 – Stillingtagen til, om der skal udskrives
suppleringsvalg i Helstrup sogn, eller
alternativt fortsætte med 1 mindre i rådet

11 – Status sognegården
- Hvordan kommer vi i gang med
fondsansøgninger; og hvad skal søges til?

Kim deltog ikke under dette punkt, pga. inhabil
Børge og Trine laver en arbejdsbeskrivelse og
Lene og Kim laver ansættelsesbrev,
Punktet tages op igen til ekstra møde d. 24 maj
Der ønskes ikke suppleringsvalg i Helstrup sogn

Byggeriet sættes i bero, så tages drøftelserne
op, hvis der opstår ændringer på økonomien,
pga. manglende budget.
Der ansøgt Århus stift, dette imødekommes.
Provstiet har bevilliget fra anlægspuljen.

12 – Meddelelser fra præsterne

13 – Meddelelser aktivitetsudvalget

14 – Meddelelser fra udvalget for studietur
og sogneudflugt

Fondsansøgninger sættes i bero.
Der er 2 konfirmationer i Grensten kirke
Bededag og 1 i Ø. Velling kirke, søndag d 15
maj.
Der bliver 2 klasser fra Munkholmskolen næste
år til konfirmationer..
Forespurgt om Menighedsrådet ønsker, at være
med til at afholde et foredrag i Ø. Velling
forsamlingshus med Michael Graversen.
Udvalget arbejder videre.
-

15 – Meddelelser fra kirkeudvalget

-

16 – Meddelelser fra kirkeværgen

-

17 – Meddelelser fra kontaktpersonen

Holdt møder om Grøn kirkegård, tager ud og ser
forskellige Grøn kirkegård.

18 – Meddelelser fra kassereren

Der indkøbes pc til graver.
-

19 – Meddelelser fra formanden

-

20 – Eventuelt

Ekstra møde 24. maj kl. 17

21 – Oplæsning af referat

