Møde den: 21. november 2013

Formandens initialer: MS

Blad nr.:

Afbud fra: Karen Lagoni.
Referent: Ingemann Schnetler
DAGSORDEN:
1.
Referat fra sidste møde underskrives.
Referat underskrevet.
2.
Kvartalsrapport (bilag).
Kvartalsrapport godkendt. Revision ingen bemærkninger til vores regnskabsfører.
3.
Godkendelse af årsbudget 2014.
Årsbudget fremlagt og godkendt. Punktet skal på septembermødet næste år. Vi
ønsker at afholde havemøde 2014, og det tages op på næste møde i
aktivitetsudvalget.
4.
Forslag til handlingsplan for Helstrup kirkegård. (Bilag på mødet).
Plan fremlagt og godkendt. Planen går i gang, når vejret tillader det og ellers til
foråret. Toiletter i Helstrup og Øster Velling er ikke handicapvenlige. Tages op på
et senere møde. Trine foreslog, at området vest for klokkestablen kunne være
naturkirkegård, og Jytte foreslog, at kirkegården skulle være en skovkirkegård.
Begge forslag tages op på et senere møde. Artikel om kirkegården i Helstrup skrives
til kirkebladet. Kim vil gerne have numrene på de gravsteder, der nedlægges. Jytte
fortalte, at Aase Olesen vil donere 5.000 kr. til en sten til mindeplænen. Velvillig
modtagelse i menighedsrådet, det tages op i kirkeudvalget.
Øster Velling Kirkegård (kort orientering).
Nogle af hækkene fjernes.
5.
Kirkeværge og kassereren.
Kim fortalte, at inventarlisterne er ikke helt færdige, men kirkesølvet i Grensten er
fotograferet.
6.
Retningslinier for fjernelse af gravsten.
Retning Retningslinjer godkendt med tilføjelse til pkt. 4,3, så punktet bliver: Før et
gravminde køres væk, fjernes inskriptionen af graveren, og gravmindet køres til
omgående destruktion. Kopi af retningslinjerne sendes til provsten. Ved næste
kirkesyn findes der på hver kirkegård et passende sted til et lapidarium.
7.
Tilbud teleslynge Helstrup.
Tilbud på godt 40.000 kr. til Helstrup kirke. Tages op ved næste provstesyn.
8.
Hjælp til minikonfirmander.
Ikke lærertimer nok på Munkholmskolen. Trine vil forsøge at finde en anden
løsning, evt. gennem annoncering. Møde efter nytår.
9.
Orientering fra kirkeudvalget.
Martin kontakter Skovdyrkerforeningen vedrørende evt. digital postkasse til skoven.
10.
Orientering fra præsten.
Den kirkelige undervisning går godt. Der er indkøbt juniorkonfirmandsalmebøger. .
Den 18. januar har konfirmanderne lang lørdag i konfirmandstuen, hvor der
forberedes kyndelmissegudstjeneste. Den 11. december møde med de frivillige
forældre. Firkløverskolens konfirmander på tur til Viborg Domkirke.
Transportudgifterne til konfirmander er lavere i år. Der er et godt konfirmandhold i
år. Indkøb af Holger Lissners ’Kollekter og bønner’ og. ’Tillæg til alterbog’.

11.

12.

13.

Juniorkonfirmanderne medvirker i julegudstjenesten den 1. december og
konfirmanderne ved de ni læsninger den 8. december.
Ønske fra organist om kapper til kormedlemmerne tages op efter forslag fra
organisten.
Orientering fra aktivitetsudvalget.
Julekoncert i Helstrup Kirke den 12. december med Christina Dahl og Jørgen
Ellekilde. Foredrag om Selma Lagerlöf den 24. januar og foredrag ved Preben Kok
den 19. februar: Den frugtbare grænse. Filmaften den 28. januar.
Orientering fra formand.
Kirkebogsføring overført til Kristrup fra 1. november. Lene er stadig ansat. Trine
må anskaffe en skanner til kontoret. Folkekirkens Nødhjælp forespørgsel om hjælp
til Landsindsamlingen den 9. marts 2014. Falck har givet tilbud om et kursus i
førstehjælp, pris ca. 15.000 kr. Martin kontakter Langå menighedsråd om evt. fælles
kursus.
Eventuelt.
Jytte: bøger om Finn Pape (begravet på Øster Velling kirkegård) kan købes for 400
kr. Kim vil lave en oversigt over de bevaringsværdige gravsten.
Trine og Ingemann vil se på annonceringen af gudstjenester i aviserne.

