Møde den: 10. maj 2012

Formandens initialer: MS

Blad nr.: 41

Afbud fra: Knud og Anette
Referent: Ingemann Schnetler
DAGSORDEN:
1.
Referat fra sidste møde underskrives.
Referat underskrevet.
2.
Kvartalsrapport pr. 31. 3. 2012.
Orientering.
3.
Budget 2012 og 2013.
Budget 2012: Der udstikkes en udgiftsramme på 50.000 kr. til aktiviteter. Der
forventes udgifter på 55.000 til konfirmandkørsel og 10.000 kr. til undervisning af
juniorkonfirmander og børnekor. Mulighederne for ændrede telefonudgifter
undersøges. Organisten bevilges transporttaske til digitalklaveret.
Budget 2013: Der budgetteres ud fra regnskabet for 2011. Else laver budgettet med
de aftalte ændringer. Udgifter til drift af graverbygning og EDB til graverne sættes
på budgetønsker for 2013. Der budgetteres med en udgift på 30.000 kr. til et
arrangement i kirkegårdshaven 2013, finansieret af menighedsrådets frie midler.
4.
Nyt nadverritual.
Vi vælger ritual C, begyndende fra Pinsedag.
5.
Nyt kirkeblad (evt. nyt trykkeri og format) samt kirkefoldere om de enkelte kirker.
Formater godkendt: 17,6 x 24,6 cm, foldere i A5. Vi afventer priser fra den anden
trykker.
6.
Anne Kathrine søger tilskud til kursus.
Udgift på ca. 9.500 kr. bevilges. Anne Kathrine laver ansøgning (bilag til regnskab).
7.
Havemøde sommeren 2013, søger tilskud til budget (30.000,00 kr.).
Er behandlet under pkt. 3.
8.
Energirapport (varme - og el forbrug).
Orientering.
9.
Friluftsgudstjeneste.
Der skal anskaffes to sandwichskilte. Udgifterne skal deles mellem
menighedsrådene. Bradepandekager: Birthe, Ingemann, Lene og Kirstine. Kirstine
vil skaffe de sidste to.
10.
Meddelelser fra præsten.
Der skal være dåb ved friluftsgudstjenesten. Anne Kathrine har skaffet en drejet
døbefont af platantræ. De eksisterende børnegudstjenester bibeholdes.
Palmesøndag vil være velegnet til familiegudstjeneste. Børnekoret skal medvirke på
faste tidspunkter. Anne Kathrine har fået to tilbud på nyt køkkengulv til
præstegården, det laveste vælges.
Vi vil søge om at få ændret gudstjenestetidspunkterne til 9.30 og 11.00. Tilbuddet
om kørsel fjernes fra kirkebladet. Ny støvsuger til konfirmandstuen bevilget.
11.
Orientering fra aktivitetsudvalget.
Studiekreds om et efterårstema: Når livet gør ondt (evt. med Preben Koch).
12.
Orientering fra kirkeudvalget.
Møde i nærmeste fremtid. Med hensyn til graverbygning i Grensten afventer vi
byggetilladelse fra kommunen.

13.

14.

Meddelelser fra formanden.
Ansøgning til kirkeministeriet om tilladelse til at fortsætte med det fælles
menighedsråd for de tre sogne. Udflugt i menighedsrådsforeningen den 6. juni.
Eventuelt.
Drøftelse af placeringen af den gamle stol, der tidligere stod i Grensten Kirkes kor.
Vi er optaget i Mostrups vejviser. De gule sider er gået konkurs.

