Møde den: 7. maj 2013

Formandens initialer: MS

Blad nr.: 47

Afbud fra:
Referent:
DAGSORDEN:
1.
Referat fra sidste møde underskrives.
Referat underskrevet.
2.
Budget 2014.
Budget forelagt og vedtaget.
3.
Kvartalsrapport.
Forelagt og godkendt.
4.
Valg af ny organist.
Der er valgt to ansøgere til prøve og samtale fredag den 10. maj kl. 9 og 10.
5.
Vedtægt kasserer.
Vedtægt godkendt.
6.
Gravstedsbreve.
Forslag forelagt og godkendt. Gravstedsbreve skal nu udfærdiges i tre
eksemplarer:Til gravstedsindehaver, graver og kirkeværge. Når fredningsperioden
udløber, skal der udfærdiges et brev, også i tre eksemplarer. Forslag fra graverne
til brevhoved blev godkendt.
7.
Hjertestarter i kirkerne.
Martin kontakter Falck for en orientering om priser og muligheder til mødet i
september. Et førstehjælpskursus skal overvejes .
8.
Meddelelser fra præsten.
Juniorkonfirmander starter efter ferien (tre spor) og konfirmander (to spor).
8a.
Sommermøde.
Sensommermøde i præstegårdshaven, Ø. Velling, den 25. august kl. 14.00. Kjeld
Holm og Steen Hildebrandt er talere.
Udvalg: Servering: Karen; lyd og telt: Martin og Ingemann. Martin, Trine, Kenneth
og Jytte aftaler i fællesskab, hvad der skal gøres i præstegårdshaven. PR og
honorering af foredragsholdere: Ingemann.
9.
Meddelelser fra kirkeudvalget.
Fastsættelse af datoer for syn af kirker og præstegård.
Torsdag den 30. maj kl. 13.00, Grensten, Helstrup og Ø. Velling, præstegården.
Forespørgsel om postkasse ved Grensten Kirke.
Ønske fra Kenneth. Martin spørger Kenneth om placeringen.
Indskærpelse af arbejdsmiljø ved gravkastning.
Der skal altid være to personer ved gravkastning og jordfæstelse.
Meddelelser fra aktivitetsudvalget.
Friluftsgudstjeneste 9. juni. Som sidste år. Forslag til nye arrangementer: Foredrag
om Caminovandring (Anette Krogh) og foredrag ved en sygeplejerske om arbejdet
på et hospice. Tages op på næste møde i aktivitetsudvalget.
11.

Meddelelser fra formanden.
Sletning og gem af data på intranettet?
Martin er den ansvarlige.

12.

Der er anskaffet inventar til graverbygningen for 9.000 kr. Vedr. tyverisagen vil
forsikringen dække trailer og klipper efter regning. Bilen skal til syn inden 28. maj
(Martin ordner det). EDB til graverbygning koster 45.000 kr. Jytte undersøger, om
computeren kan mærkes. Ny vaskemaskine til præstegården.
Eventuelt.
Trine fortalte, at Torup arrangerer kirkevandring 2. pinsedag i bl.a.
præstegårdsskoven og vil afholde andagt i Ø. Velling Kirke.
Poul spurgte om offentliggørelse af konfirmandernes navne. Punktet tages op på
næste møde.
Jytte spurgte om åbningstid for det offentlige toilet og vil finde ud af, om der er
alarm på døren. Hun gjorde også opmærksom på faren ved de levende lys i
vinduerne i Grensten Kirke. Trine aftaler med graverne, hvornår der skal være lys i
vinduerne.

/Ingemann

