Øster Velling, Helstrup og
Grensten
Sognes menighedsråd
Afbud:
Lisbeth, Karen, Bolette, Brian

Dato: 8. februar 2022 kl. 19.00

Blad nr. 126

Sted: Konfirmandstuen, Øster
Velling

Sider i alt: 3

Indkaldte stedfortrædere

Referent: Annemette K. Søgaard

Formandens Initialer
KJ

Dagsorden

Referat

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

Godkendt med ekstra punkter 4A og 4B

Til godkendelse
2 – Majken Skærlund Risvig anmoder om at
udtræde af menighedsrådet.

Godkendes
Ejvind Møller vil gerne indtræde pr dags dato

3 – Ny varmestyring til Øster Velling kirke.

Godkendes

Bilag
4 – Status Sognegården

Bjarne Møller Andersen fra VMB Arkitekter
fremlægger punkterne fra mødet med
Raunstrup vedr. besparelser, disse er
gennemgået d.d. og Menighedsrådets
bemærkninger bliver tilføjet.
Kim arrangerer møde med provstiet i uge 8,
hvor Kim,Lene og Bjarne deltager.

4A Kursus Webmaster

Det godkendes at den nye webmaster kommer
på et kursus det koster 5495 kr

4B postkasse til præstegården

Der indkøbes postkasse til Præstegården og
Grensten kirke, Kenneth og Trine indkøber
disse.
Junior konfirmand blev udskudt, der ses på at
lave det senere på året.

5 – Meddelelser fra præsterne

Fredagscafe starter op igen, der ønskes nye
Højskolesangbøger, kommentar bog og en
nodebog. Trine undersøger priser på dette .

6 – Meddelelser aktivitetsudvalget

Børge fortæller, at der startes op med nadver
igen, det bliver med druesaft.
Der er lavet nyt kirkeblad

Der skal være sensommer møde i
Præstegårdshaven i samarbejde med Langå
2023
7 – Meddelelser fra udvalget for studietur og
sogneudflugt

8 – Meddelelser fra kirkeudvalget

9 – Meddelelser fra kirkeværgen

10 – Meddelelser fra kontaktpersonen

-

Efter stormen er der faldet tagsten ned i
Helstrup.
Lågen ved haven i Præstegården, er blevet
skæv, der indhentes tilbud.
Der er ønske om en dørpumpe til toiletdøren i
Helstrup, Lars indhenter tilbud.
-

11 – Meddelelser fra kassereren

12 – Meddelelser fra formanden

13 – Eventuelt

Referatet er oplæst og godkendt

-

Diverse meddelelser

