Møde den: 18. september 2013

Formandens initialer: MS

Blad nr.: 50

Afbud fra: Birthe Nielsen og Karen Lagoni.
Referent: Ingemann Schnetler
DAGSORDEN:
1.
Referat fra sidste møde underskrives.
Referat underskrevet.
1a.
Fastsættelse af menighedsrådsmøde, hvor præsten skal afgive sin stemme.
Mødet afholdes den 1. oktober, hvor der er møde i aktivitetsudvalget. Birthe
Nielsen, Birthe Kortbek og Lene Simonsen kommer.
2.
Revisionsprotokollat underskrives (bilag 1).
Revisionsprotokollat underskrevet.
3.
Kvartalsrapport (bilag 2).
Orientering.
4.
Vikar for organist og kirkesanger.
Retningsgivende vejledning for aflønning af vikarer. Prisen skal aftales, og Trine
fortsætter med at aftale med vikarer.
5.
Offentliggørelse af navne ved konfirmation og lignende.
Trine har fået tilladelse til offentliggørelse af navnene. Det skal være i
Gudenådalens Avis.
6.
Kirkebil?
Tages op senere.
7.
Kirkegårdenes renovering (forslag til arbejdet med hækkene osv. ønskes). Bilag
angående hække i Grensten (bilag 3).
Kirkeudvalget vil holde et møde med graverne, og renoveringen skal begynde med
kirkegården og hækkene i Helstrup. Martin oplyser Kim om prisen.
8.
Kirkeskråningen i Helstrup (bilag 3a).
Skråningen er gammel byjord. Fortovet ligger mere end 10 m fra skel, men
kommunen vil foretage en matrikulær udskillelse af skrænten i 2014. Martin vil
kontakte Lars Bolander vedr. ansvaret for snerydningen af fortovet.
9.
Kirkeværge og kassereren.
Kim kommer med et udspil vedr. retningslinjer for fjernelse af gravsten.
Der skal anskaffes en postkasse til graverbygningen. Lene spørger postvæsenet om
placeringen. Gravstedsbreve skal laves i 3 eksemplarer. Kim vil lave nye
vikarsedler, som skal underskrives af Trine eller graveren.
10.
Nadverritual og trosbekendelse. Forslag om at vende tilbage til ritual B og sige
trosbekendelsen.
Vi går tilbage til ritual B, men fortsætter med at synge trosbekendelsen.
11.
Mulighed for at have ulønnet praktikant i en periode af 13 uger.
Godkendt.
12.
Forespørgsel om beskæftigelse af psykisk syg en periode. Ulønnet på kirkegård.
Udgår.
13.
Løn til kirkekoret. Lønnen er p.t. 30 kr. pr. gang, skal den forhøjes?
Forhøjes til 50 kr. pr. gang.
14.
Gammelt regnskab for Helstrup. Arkivering eller destruering?
Papirerne skal destrueres.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Vinduespudsning i præstegård (bilag 4).
Gøres sammen med pudsning af vinduer i konfirmandstue og kontor. Herved spares
200 kr. Det skal gøres to gange om året.
Orientering fra kirkeudvalg (synsudsatte arbejder).
Kim gennemgik listen over synsudsatte arbejder. En del er udført, og Martin
henvender sig til murer Martin Sørensen vedr. nogle arbejder. På første møde i
2014 gennemgås de synsudsatte arbejder, så der kan laves en plan for deres
udførelse.
Trine ønsker et skab i konfirmandstue. Tages op på næste møde.
Præsteboligens radiatorerne gennemgås.
Orientering fra præsten.
Familiegudstjenesten i Grensten afholdes i samarbejde med Borgerforeningens
juletræsarrangement i Stevnstrup Forsamlingshus med deling af udgifterne.
Orientering fra aktivitetsudvalget.
Sensommermødet var vellykket, og der er omtale og billeder på hjemmesiden.
Orientering fra formanden.
Lydanlæg efterset og justeret. Martin indhenter tilbud på teleslyngeanlæg i
Helstrup.
Eventuelt.
Intet.

