Møde den: 8. maj 2014

Formandens initialer: MS

Blad nr.: 54

Afbud fra: Lene.
Referent: Ingemann Schnetler
Trine deltog i mødet for første gang efter sin sygdomsperiode, og Martin bød hende på
menighedsrådets vegne hjerteligt velkommen. Trine arbejder indtil videre 10 timer om ugen.
DAGSORDEN:
1.
Referat fra sidste møde underskrives.
Referatet underskrevet.
2.
Godkendelse af kvartalsrapport nr. 1 2014.
Kim gennemgik rapporten. Ingen bemærkninger.
3.
Budget 2015.
Kim orienterede. Budget blev vedtaget.
4.
Helstrup kirkegård. Herunder mindesten.
Reguleringen udsættes indtil videre. Martin har haft møde med kirkegårdskonsulent
Anne Marie Møller. Jytte fortalte om mødet med et ægtepar, der vil donere et beløb
til en mindesten på Helstrup Kirkegård. Den foreslåede mindesten blev diskuteret,
da menighedsrådet og provstiet skal godkende stenen. Trine overtager kontakten til
ægteparret og vil forsøge at komme med andre forslag til stenen. Der er ingen
muligheder for begravelser i plænen i Helstrup, hvilket skal indgå i planen for
Helstrup Kirkegård.
5.
IT program til computer. (evt. ny bærbar).
Martins computer har Windows XP, der ikke længere vedligeholdes. På forslag fra
Kim blev der nedsat et udvalg, der skal udarbejde retningslinjer for anskaffelse af
IT til menighedsrådsmedlemmer. Udvalget består af Kim, Karen og Ingemann.
6.
Gravsted Grensten til udenbys dame?
Den pågældende har tilknytning til Grensten, da hendes børn bor her. Ønsket
imødekommet.
7.
Hjerterstarter på Grensten graverbygning?
Der vil blive opsat en hjertestarter på graverbygningen, og det vil kun koste os
udgiften til el.
8.
Trine briller til skærm, (præstekjole og krave renset).
Ønskerne imødekommet. Ny arbejdstelefon til kontoret, hvis den gamle ikke kan
ordnes. I IT udvalget vil et ønske fra Trine om en IPhone til erstatning af
arbejdsmobilen blive drøftet.
9.
Komfirmandtider (Store og små).
Konfirmandundervisningen i 7. klasse er 56 lektioner, svarende til 42 klokketimer.
Undervisningen starter i konfirmandstuen, hvor der vil være dobbelttimer 10 gange
på onsdage og torsdage. Desuden vil der være en række fælles temadage i
samarbejde med skolen. Rollespillet 'Luther på spil' gennemføres også i 2014.
Undervisningen af juniorkonfirmander ophører, men relevante skole/kirkeprojekter
for aldersgruppen vil blive forsøgt inddraget. Firkløverskolen i Jebjerg har ikke
længere 7. klasse, da eleverne flyttes til Randers, men de vil komme til
konfirmandundervisning i Ø. Velling om tirsdagen.

10.

11.
12.
13.

14.

Orientering fra præsten.
Der er møde i udvalget for friluftsgudstjeneste den 3. juni. Måske skal der lejes
klapstole? Der er to dåb ved gudstjenesten. Nye stole til konfirmanderne i Grensten
Kirke?
Orientering fra kirkeudvalget.
Kalkning af Helstrup Kirke bestilt. Våbenhuset efterses.
Orientering fra aktivitetsudvalget.
Birthe, Birthe og Ingemann sørger for kage til friluftsgudstjeneste.
Orientering fra formanden.
Tur med menighedsrådsforeningen d. 3. juni. Kirstine, Birthe og Ingemann
deltager. Vi laver et udvalg til prioritering af ønsker fra sidste møde. Kim
rundsender listen, og den behandles på mødet i IT udvalget.
Eventuelt.
Jytte fortalte, at klokken i Helstrup Kirke ikke virker. Martin kontakter firmaet.

