Møde den: 11. maj 2010

Formandens initialer: MS

Blad nr.: 30

Afbud fra: Anette Krogh, Kirstine Floor og Per Hansen.
Referent: Ingemann Schnetler
DAGSORDEN:
1.
Referat fra sidste møde underskrives.
Referat underskrevet. Bemærkning til pkt. 8: På grund af momsregler kan vi ikke
tage entré ved arrangementer.
2.
Budget 2011.
Det foreløbige budgetforslag gennemgået og godkendt. Videresendes til
provstiudvalget.
3.
Regnskabsrapport 31-3-2010.
Til orientering.
4.
Orientering om EDB til kirkegårdene.
Det vedtoges at anskaffe Skovbos system. Der søges bevilling fra 5 % puljen.
5.
Grensten kirke istandsættelse. Herunder orientering om graverfaciliteter, ved oplæg
til stillingtagning af skitse fra arkitekten.
Martin orienterede om arbejdet. Mandag d. 17. maj kl. 9 og kl. 15 er der møde om
farvesætning af Grensten kirke. Tilbud fra håndværkerne ventes snarest. Arkitektens
forslag til graverfaciliteter fremlagt og godkendt. Forslaget indsendes til
provstiudvalg. Udgiften på ca. 2,5 millioner kr. søges financieret ved lån i
stiftsmidlerne.
6.
Mødekultur i byggeudvalget.
Kim fremlagde forslag til forbedringer af møderne med hensyn til dagsorden,
referat, mødetidspunkt og tidsramme. Arkitekten informeres.
7.
Friluftsgudstjeneste i Fladbro.
Ingemann informerede. Jytte Christensen, Birthe Kortbek, Martin og Ingemann
samt Birthe sørger for de 6 bradepandekager.
8.
Orientering Aktivitetsudvalget.
Anette var fraværende.
9.
Meddelelser fra præsten.
Laila undersøger med hensyn til genindvielse af Grensten kirke. Jubilæum d. 17.
oktober. Ny organist ansat, da Sara har fået andet arbejde. Præstens ferie og
fridage: Ferie d. 21.06 – 27.06, friweekend 24.07 – 25.07, ferie 16.08 – 22.08,
kursus 6.09 –10.09, friweekend 18.09 – 19. 09, ferie 27.09 – 03.10.
10.
Orientering fra kirkeudvalget.
Dato for kirkesyn fastsættes senere.
11.
Meddelelser fra formanden.
Laila er ansat indtil 31. marts 2011. Møde med arkitekt ved Helstrup kirke kl. 15.00
onsdag d. 12. maj. Der vil komme et møde med provstiudvalget. Studietur 2. juni i
Menighedsrådsforeningen.
12.
Eventuelt.
Der skal ikke længere søges dispensation til antallet af menighedsrådsmedlemmer i
pastoratsråd. Jytte Christensen får fuldmagt for adgang til IT-skrivebordet.
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