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DAGSORDEN:
1.
Referat fra sidste møde underskrives.
Referat underskrevet.
2.
Revisionsprotokollat (kasseeftersyn).
Revisionsprotokollat forelagt og underskrevet.
3.
Orientering om tag Grensten kirke.
I 2009 er der afsat 826.000 kr. til udskiftning af taget. Arkitekten skal lave et
projekt, før arbejdet kan iværksættes, men arbejdet forventes udført, mens kirken er
lukket.
4.
Orientering om gravernes arbejds-fridage ved Per Hansen.
Efter den nye overenskomst skal gravere have ugentligt 1 fast fridag samt 1 løs
fridag. Jytte har fast fridag mandag og Frank fredag. De løse fridage afvikles ved,
at graverne har fri hveranden weekend. Ordningen prøves i et kvartal.
Jytte har undersøgt EDB-system til kirkegårdene. Prisen vil være ca. 25.000 kr.
Punktet tages op på et senere møde.
5.
Regnskabet for 2009 forelægges.
Regnskab forelagt og godkendt. Fremsendes til provsti og revision.
6.
Budget 2010 orientering.
Besparelser for aktivitetsudvalg og kirkeudvalg kan blive nødvendige.
Besparelser ved, at graverne køber ind samlet. Tilskud og honorarer drøftes på
næste møde. 8. og 9. april kursus Skt. Peder om budget 2011.
7.
Orientering Aktivitetsudvalget.
Deadline for kirkebladet 5/2. Filmaften 16/3. Gospelkoncert 24/3. Ældreudflugt 5/5;
prisen sættes op til 40 kr.
Tyge Jessen er ansat som kirkesanger i Grensten fra 15/2.
8.
Meddelelser fra præsten.
Der skal kun være en gudstjeneste i pastoratet, mens Grensten kirke er lukket.
Gudstjenester afholdes på skift i Ø. Velling og Helstrup.
8a.
Lukning af Grensten kirke.
Godkendelsen af renoveringen forventes snart fra Stiftet.
Kirken lukkes fra 2. maj til midt i oktober.
9.
Orientering fra kirkeudvalget.
Der skal kalkes en gavl på Helstrup kirke (synsudsat arbejde).
10.
Studietur.
Lørdag den 19/6. Program senere.
11.
Meddelelser fra formanden.
IT-skrivebord kursus 4/3 i Randers (pris 600 kr.), Møde i Distriktsforeningen 3/3.
Møde 24/3 i Folkekirkens skoletjeneste. Martin deltager.
12.
Eventuelt.
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