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DAGSORDEN:
1.
Referat fra sidste møde underskrives.
Referatet underskrevet.
2.
Regnskab 2013 let gennemgang ved Dorte Bruus.
Dorte gennemgik regnskabet. Det blev godkendt af menighedsrådet.
3.
Forslag om moms på forpagtning (mens Dorte er her).
Martin vil forsøge at få det ordnet til januar, så vores momsprocent kan blive
højere.
4.
Godkendelse af kvartalsrapport nr. 4 2013.
Orientering.
5.
Ønsker til budget 2015?
Jytte: Graverne ønsker gennemgang af kirkegårdenes maskinpark og en plan for
anskaffelser. Kim havde disse forslag til konfirmandstuen: Interaktiv tavle, nye
borde og stole og reol til bagvæggen. Ønske om digitale kirkegårdskort. Martin:
Udenomsarealer ved maskinhus i Grensten. Jytte: Lampestanderne på Ø. Velling
kirkegård. Radiatorerne i præstegården efterses. Der laves en liste over ønskerne
til næste møde. Vi støtter fortsat SOS-børnebyer med 2.500 kr. om året.
6.
Forudbetaling af vedligeholdelse af gravsteder.
(Ifølge gældende regler skal der betales forud). Hvordan griber vi det an? Hvornår
skal vi sende regninger ud for vedligeholdelse og grandækning?
En ordning med halvårlige betalinger skal indkøres over 2 år. Graverne aftaler,
hvornår regningerne skal sendes ud.
7.
Regulering på Helstrup kirkegård?
Tilbud på fjernelse af hække m.v.
Ansøgning uden pris indsendes til provsti (møde den 25. marts). CM Anlæg
konkurs.
8.
Evt. havemøde igen i år. Og evt. hvem?
Vi venter til 2015.
9.
Synsudsatte arbejder i 2014. Hvad skal laves?
Grensten (2015): Insektangreb mellem gulv og væg i kor, afskalninger i
vindueslysninger, fugt og afskalninger i 1. stokværk i tårn (skal også ses på ved
næste provstesyn).
Helstrup(2014): Kalkning kor og vestgavl samt sydside, fuger eftergås, stern males,
rygning og sokkel eftergås, gulv i toilet males, rude i graverkontor udskiftes.
Ø. Velling (2015): Vandgennemtrængning mellem skib og kor efterses,
understrygning af tag eftergås, våbenhus kalkes, skab i kor fjernes og erstattes af
nyt skab i våbenhus (2014).
10.
Orientering fra præsten.
Trine er sygemeldt til 1. maj. Provstiet vil få Laila ansat som vikar hele sommeren,
med tjeneste gradvis også i Enghøj, når Trine bliver rask. Laila oplyste, at AnnaChristine Elming har et bryllup 21. juni og tager betjeningen fra Langå med.
Det forsøges at få Frank til at være kirketjener denne dag. På denne måde bliver

11.
12.

13.

14.

det muligt for kirkens personale at deltage i studieturen. Børnekoret vil medvirke
ved påskens gudstjenester.
Orientering fra kirkeudvalget.
Intet.
Orientering fra aktivitetsudvalget.
Velbesøgt møde med Preben Kok. Filmaften den 20. marts og kirkekoncert den 27.
marts i Ø. Velling.
Orientering fra formanden.
Møde i FUSR 26/3 i Spentrup Sognegård. Martin deltager. Han havde deltaget i
indsamlingen til Folkekirkens nødhjælp, og der blev indsamlet 8.000 kr. i
pastoratet. Tilbud på luftfoto af kirkerne (4.000 kr. pr. kirke). Trine har jubilæum
den 21. marts. Kim sørger for boggave og Kirstine for buket. Snerydningen af
Helstrup kirkes fortov aftalt med kommunen.
Eventuelt.
Jytte foreslog, at Tine (der har været i praktik) blev inviteret med på studieturen, og
det kunne alle støtte. Forslag til studieturen: Fanø, Fåborg, kirkegården i Nr.
Åby, krematoriet i Holstebro.
Karen Lagoni har fået ny mailadresse: karenlagoni54@gmail.com

