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Dagsorden

Referat

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

Godkendt

Til godkendelse
2 - Alkoholfri vin ifm. nadver

Enighed om at vi fremover bruger druesaft.
Lager af vin opbruges først.

3 - Fornyelse af abonnement på Kirke.dk?

Det koster 5.600 kr. for fornyelse, da tidligere
pris var specialtilbud. Vi ønsker ikke at forny
abonnementet.

4 - Tilbud på ny hjemmeside

Danmarks Kirkelige Mediecenter har givet tilbud
på hjemmeside; prisen er kr. 8.495 årligt inkl.
Moms. De hjælper med at overføre data fra
gammel til ny side. Lene Pind Hansen bliver ny
webmaster; og menighedsrådet godkender, at
hun for dette arbejde får udbetalt Kr. 4.000,årligt i honorar. Alle opslag – bortset fra
dagsordener og referater fra
menighedsrådsmøder - godkendes af
aktivitetsudvalget inden offentliggørelse.

Bilag

5 - Grøn kirkegård - er det noget
menighedsrådet vil arbejde for?
Bilag

Kan vi overgå til at blive Grøn Kirkegård
(genbruge, kompostere, økologi, samkøb,
naturområder uden slåning, cirkulær økonomi).
Graverne skal sammen med Anja sætte sig ind i

konceptet og eventuelt tage på en mini studietur
til andre kirkegårde, der allerede har indført
dette, f.eks. Øster Hurup.
6 - Status sognegården

Lene og Kim været til møde i Provstiet, da
resultatet af licitationen har vist sig at være
dyrere end det godkendte økonomiske overslag.
De besparelser som menighedsrådet og
arkitektfirmaet har fundet frem til, vil blive taget
med til næste PU-møde Vi vil søge fondsmidler
til ind- og udendørsprojekter, og vi vil på
næstkommende møde komme med konkrete
ønsker hertil.

7 - Meddelelser fra præsterne

Ingen nadver før bedring i coronasituationen.
Overvejelser om vi skal nøjes med 3
gudstjenester d. 24/12 i år.

8 - Meddelelser aktivitetsudvalget

Intet nyt – men har møde d. 13/1

9 - Meddelelser fra udvalget for studietur og Sogneudflugten aflyses også i 2022. Studietur
sogneudflugt
for menighedsrådet bliver udsat til lørdag d.
17/9.
10 - Meddelelser fra kirkeudvalget

Nej

11 - Meddelelser fra kirkeværgen

Nej

12 - Meddelelser fra kontaktpersonen

Nej – men møde d. 17/1

13 - Meddelelser fra kassereren

Opfordrer til at alle får afleveret fakturaer og
bonner vedr. gammelt regnskabsår nu.

14 - Meddelelser fra formanden

Der er ansøgt om refusion af udgifter til
konfirmandforberedelse for elever fra
Specialskoler i Randers Kommune. Den
kirkelige ligning bliver fra 2023 forhøjet med
25.000. I 2021 og 2022 sker der refusion via 5
% midler.
Ansøgt Provstiet om digitale kirkegårdskort,
samt økonomisk støtte hertil.
Vi har modtaget 61.000 kr. fra
Tilgængelighedspuljen under Bolig og
Planstyrelsen for etablering af handicaptoilet og
udvendig rampe i Helstrup.

15 - Eventuelt

Det nye varmeur i Grensten er rigtigt godt og
Tina vil indsende ansøgning for ur til Øster
Velling.

