Møde den: 20. september 2012

Formandens initialer: MS

Blad nr.: 42

Afbud fra: Jytte. Desuden var Knud fraværende.
Referent: Ingemann Schnetler
DAGSORDEN:
1.
Referat fra sidste møde underskrives.
Referat underskrevet.
2.
Revisionsprotokollat til regnskab 2011.
Protokollatet tages til efterretning. Det reviderede regnskab for 2011 godkendes.
3.
Kvartalsrapport pr. 30-6-2012.
Til efterretning.
4.
Regnskabsrapport 31-8-2012 (bilag).
Til orientering.
5.
Anlægsregnskab præstegårdens nye køkken, samt tillægsbevilling.
Af det ufinansierede beløb på 114.965,54 kr. afholdes 5.052,54 kr. af driften, mens
resten tages af kontoen for klokkestabelen i Øster Velling.
6.
Regnskabsførelse fra 1-1-2013.
Else afslutter årsregnskabet for 2012 og får udbetalt sit sædvanlige honorar til og
med udgangen af januar kvartal 2012. Vi overdrager opgaven til LMO
(Landbrugscentret i Søften). Vi går over til lønudbetaling ved FLØS.
7.
Bænk Grensten kirkegård (bilag).
Der skal opstilles to bænke af samme type som den ved urnegravstederne.
8.
Varme datalogger i kirkerne (se digital arbejdsplads).
Rumklimarapporter for de tre kirker. Rumtemperaturen sænkes til 18 grader.
9.
Flagstang Grensten kirkegård, samt containerplads til affald.
Flagstangen skal flyttes ca. 2 m mod sydvest. Byggemøde torsdag 27. september.
Ved maskinhuset skal der støbes en støttemur ved containerpladsen.
10.
Meddelelser fra præsten.
Høstkollekt gives til FDF, mens indsamling til jul gives til Kirkens korshær, Langå.
Dette gælder fra dags dato. På konventet i provstiet blev APV samtaler nævnt. Per
ordner det for i år. Henvendelse fra Kirkens Korshær i Randers vedr. en
kontaktperson. Luthers nøgle den 26. september med deltagelse af flere fra
pastoratet. Der er 20 juniorkonfirmander. Det tidligere ønske om en
bibelstudiekreds om Jobs Bog vil blive ændret til et tema ’Når livet gør ondt’.
Preben Kok er engageret til den 19. februar 2014. Havemødet 2013 vil blive
behandlet på aktivitetsudvalgets møde den 4. oktober og kommer på næste
menighedsrådsmøde. Henvendelse fra bedsteforældre vedr. for lidt plads ved
konfirmationer. Kurset i august havde været godt.
11.
Orientering fra aktivitetsudvalget.
Filmaftener 11. oktober og 8. november. De ni læsninger gennemføres som sidste
år. Ingen koncert i efteråret. Næste møde 4. oktober.
12.
Orientering fra kirkeudvalget.
Kenneth ønsker en miniløvsuger til ca. 1.000 kr. Ønsket imødekommet. Udvalget
afventer udspil fra graverne vedr. de tre kirkegårde. Martin giver graverne en frist.
13.
Meddelelser fra formanden.
Martin Martin kunne fra budgetsamrådet meddele, at biskop Kjeld Holm fratræder i næste

14.

periode, idet han bliver 70 år i 2015 og at vi også skal have ny provst. Møde 20.
november for nyvalgte medlemmer af menighedsrådet. Graverfaciliteter i Grensten
indvies 1. søndag i advent 7. december kl. 10.30.
Eventuelt.
Henvendelse fra www.kirkeweb.dk, der tilbyder en komplet værktøjskasse med
hjemmeside, kalender, nyhedsbrevsmodul, SMS-modul, grupperum, fildeling,
debatforum, blog m.m. Da vi i forvejen har en velfungerende hjemmeside, har vi for
tiden ikke behov for yderligere hjælp.
Kirkekoret er siden sommerferien smuldret lidt, så derfor vil Cecilie prøve at få
dannet et ad hoc kor med deltagelse af minikonfirmanderne.

