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Alle var mødt.
Referent: Ingemann Schnetler
DAGSORDEN:
1.
Referat fra sidste møde underskrives.
Referat underskrevet.
2.
Jytte Jensen, Helstrup (nu Langå) har bedt om lov til at udtræde af rådet.
Ansøgning imødekommet. Knud Nautrup indtræder i menighedsrådet.
3.
Regnskab 2010 (bemærkningerne m. v. vendes).
Regnskabet godkendtes.
3a.
Økonomi for anlæg i Grensten.
Den manglende finansiering til renovering tages på kontoen til taget. Udgifter til
projekter skal gøres op hver for sig. I regnskabet føres de 280.000 kr. ikke tilbage til
anlæggelse af klokkestabel i Ø. Velling. Kontoen søges ophævet. Ekstraudgift fra
arkitekten på 62.500 kr. på grund af ekstra håndværkerudgifter. Tilslutning til, at
Martin forhandler med arkitekten om nedsættelse af honoraret.
Kim Jørgensen og Else Østergaard kan ikke gå ind for det ekstra arkitekthonorar.
Knud Nautrup foreslog, at vi laver aftalesedler i fremtiden, og det var der enighed
om.
4.
Budget for 2011 til udvalgene (orientering).
Budget for aktivitetsudvalget uddelt.
5.
Forhandling med provstiudvalget (orientering fra mødet d. 27-1-11).
Vi fik tilladelse til at gå videre med graverfaciliteterne, hvis udgiften holdes under 2
mill. kr. Ansøgningen om honorar på 10.000 kr. til kirkeværgen blev godkendt.
Derimod kunne provstiudvalget ikke godkende ansøgningen om uændret honorar til
kassereren i resten af valgperioden.
5a.
Else Østergaard ønsker at udtræde af menighedsrådet fra udgangen af februar
måned.
Else oplæste og uddelte skrivelse. Ingemann og Martin laver en skrivelse til
provstiudvalget, hvori vi beklager udgangen af forhandlingen med provstiudvalget.
6.
Åbne kirker i Øster Velling og Helstrup?
Prisen på automatisk åbning og lukning undersøges. Punktet tages op på næste
møde.
7.
Aflønning af vikarer for organist og kirkesangere (orientering ved Per Hansen).
Vikaren får kun løn for den tid, han/hun er der og aflønnes efter den fastsatte sats.
7a.
Ønske fra organisten om medlemskab af FUK (Folkekirkens ungdomskor) og
kursus i babysalmesang.
Ønskerne blev imødekommet. Det vil koste 1.860 kr. årligt at være medlem af FUK
og 6.000 kr. at starte babysalmesang. Vi vil invitere organisten til et møde for at
fortælle om det.
8.
Orientering fra aktivitetsudvalget (ny formand Ingemann Schnetler).
Arrangementer: Syng løs aften er flyttet fra 24/2 til 13/4, foredrag med Iben
Krogsdal og Morten Skovsted 3/3, fastelavnsgudstjeneste 13/3, natkirke i Grensten
10/3, 17/3 filmaften, koncert i Ø. Velling 5/4 med Laura Flensted-Jensen og
Frederik Munk Larsen, 29/5 sognevandring med Niels Leth. Koncert med Willy

Egmose Trio 4. oktober.
9.
10.

11.

12.

Meddelelser fra præsten.
Gudstjenesteliste uddelt. Tyge ønsker at låne Ø. Velling Kirke til øvning.
Orientering fra kirkeudvalget.
Martin fortalte om de store ekstraudgifter til opvarmning af kirkerne. Firmaet, der
har leveret anlægget i Grensten, vil undersøge det. ELRO kontaktes til de to andre
kirker.
Meddelelser fra formanden.
Trailer stjålet, men fundet ved Skjern. Møde 23/3 i Folkekirkens Skoletjeneste.
Martin og Per deltager.
Møde i distriktsforeningen 2/3, udflugt 8/6. TDC spørges om pris for fjernstyring af
varmeanlægget.
Eventuelt.
Jytte ønsker MUS - samtale og har aldrig haft en arbejdspladsvurdering.
Brandsikringskursus skal overvejes.
Møde i kirkeudvalget 21/2 kl. 15.00.

/Ingemann

