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REFERAT
1.
Referat fra sidste møde underskrives.
Referat godkendt og underskrevet.
2.
Regnskabsrapport pr. 31-3-09.
Rapporten foreligger ikke.
3.
Budget for 2010 forelægges.
På grund af Else Østergaards sygdom foreligger intet færdigt budget. Der er
udarbejdet et udkast. Når Else er kommet hjem fra sygehuset, vil hun og Martin
færdiggøre budgettet i overensstemmelse med provstiudvalgets udmelding om
økonomien.
Som tidligere nævnt af provsten er det kun anlægsarbejder, der skal financieres ved
hjælp at ligningsmidler, mens driften skal klares ved hjælp af kassebeholdningen.
Det er vigtigt, at arbejdet med klokkestabel i Helstrup og istandsættelsen af
Grensten kirke kommer i gang hurtigst muligt.
Hvad lønninger angår, er vores ønsker godkendt for i år med begrundelse af
indkøringsperioden, men de skal tages op igen næste år.
4.
Offentliggørelse af diverse papirer og møder.
Vedtaget at bringe en liste over årets menighedsrådsmøder i kirkebladet. Jytte vil
sørge for, at der bliver anskaffet tre ringbind til dagsordener og referater. Disse
ringbind skal fremlægges i de tre kirkers våbenhuse. Jytte nævnte også, at referater
m.v. vil kunne lægges ud på den kommende hjemmeside.
5.
Alterdug fra Helstrup? Eventuelt tilskud til legeplads (Helstrup).
Efter Helstrup kirkes istandsættelse bruges en alterdug, der er lavet af Sinne Jensen,
ikke mere. Jytte, Birthe og Kirstine vil kontakte Sinne Jensen med henblik på at
foreslå hende, at dugen måske vil kunne anvendes i Grensten kirke efter
istandsættelsen.
Det vedtoges at give et tilskud på 5.000 kr til istandsættelsen af legepladsen i
Helstrup.
6.
Graverfaciliteter?
Der var enighed om, at materiellet skal være i Grensten, hvor der er bedst plads.
Kirkeudvalget vil arbejde videre med at undersøge mulighederne for køb af Dagnys
hus.
7.
Meddelelser fra præsten.
Laila ønsker printerpatroner. Ønsket imødekommes.
8.
Meddelelser fra formanden.
Martin oplyste, at ansøgningerne om Jyttes løn som gartner samt nedlæggelse af de
tre kapeller er sendt ind. Vi afventer svaret fra Stiftet.
Distriktsforeningens udflugt for menighedsrådet, ægtefæller og medarbejdere med
ægtefæller afholdes den 3. juni og går til Sønderjylland. Udgiften afholdes af

9.

kirkekassen.
Kulturhistorisk Musem bevilges 2.000 kr. til støtte for en udstilling om døden.
Kirkesyn den 2. juni (Kirkeudvalget, kirkeværgen og den bygningskyndige deltager)
Eventuelt.
Utilfredshed med kørslen med konfirmanderne. Sagen tages op, inden næste hold
konfirmander starter.
Laila har sidste arbejdsdag den 16. august. Enighed om at afholde en afskedsfest
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