Møde den: 17. november 2011

Formandens initialer: MS

Blad nr.: 38

Afbud fra: Anette Krogh, Birthe Kortbek, Knud Nautrup, Lene Simonsen (nyindtrådt suppleant) og
Jytte Christensen.
Referent: Ingemann Schnetler.
Før mødet blev Kjeld Hjuler Nielsen mindet.
DAGSORDEN:
1.
Referat fra sidste møde underskrives.
Pkt. 7, sidste møde: Gravsted nr. 13 skal være nr. 35. Referat underskrevet.
2.
Revisionsprotokollat for kasseeftersyn.
Til efterretning.
3.
Regnskabsrapport pr. 30. 9. 2011 og 31. 10. 2011.
Til orientering.
4.
Regnskabsinstruks med bilag samt attestationsregler.
Godkendt. Bilagene underskrevet.
5.
Drøftelse af priser for brug af kirke m. v.
1.000 kr. for benyttelse af kirken for personer uden tilknytning.
6.
Momsaftale med skat.
Else arbejder videre med sagen.
7.
Meddelelser fra præsten.
Ved børnegudstjenesten den 27. november medvirker minikonfirmander og
børnekor. Der serveres glögg og æbleskiver. Birthe og Kirstine sørger for servering.
Jytte Christensens fagforening vil indkalde til møde. Juniorkonfirmander går fint,
og der er et godt samarbejde med skolen. Der er stor tilslutning til babysalmesang.
Tyge Jessen vil spille trompet til julegudstjenesterne, løn 1.500 kr.+ befordring. Der
vil blive fastelavnsgudstjeneste 1. søndag efter fastelavn. Spaghettigudstjeneste
arrangeres næste år. Vedr. Firkløverskolens konfirmander vil Trine lave et budget
til Else. Vores legat er afviklet, og arkivalier sendes til Randers Kommune.
Champagne og kransekage til nytårsgudstjenesten.
8.
Orientering fra aktivitetsudvalget.
Foredrag med Jens Nauntofte d. 6. marts kl. 19.00. Filmaften, forslag om ønsker til
film til Trine. Kirkebladet vil komme i større format fra næste nummer. Folderne til
kirkerne skal også trykkes af trykkeriet i et større format.
9.
Orientering fra kirkeudvalget.
Energiforbrug: kirkerne gås efter den 23. november. Olietanken ved præstegården
er udskiftet. Mindre omlægninger af kirkegårdene i Helstrup og Ø. Velling (hække
og græs) tages op med graverne. Forpagtningsaftalen forlænget uændret til
udgangen af 2016.
10.
Meddelelser fra formanden.
Ansøgning fra Alliancen. Kursus angående menighedsrådsvalg.
11.
Eventuelt.
Kim havde ros til graverne for grandækningen. Gravsted nr. 103 på Grensten
Kirkegård sløjfes. Gravernes fagforening har modtaget brev fra Per. Kim henvender
sig vedr. fjernelse af jernplader på Helstrup kirkegård. Martin vedr. manglende
tjæring af klokkestabel.

