Møde den: 18. september 2014

Formandens initialer: MS

Blad nr.: 55

Afbud fra: Jytte Christensen og Poul Bugge.
Referent: Ingemann Schnetler
Præsentation af vores nye graver Tina Dyrby Kristensen
DAGSORDEN:
1.
Referat fra sidste møde underskrives.
Referat underskrevet.
2.
Godkendelse af kvartalsrapport nr. 2 2014.
Godkendt.
3.
Budget 2015.
Godkendt.
4.
Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013.
Godkendt og underskrevet.
5.
Hjemmeside (tilbud m. v.) Ingemann.
Ingemann fremlagde tilbuddet fra Kirkeweb. Løsningen fra kirkeweb har flere
funktioner, men er samtidigt væsentligt dyrere. Vi ser tiden an.
6.
Retningslinjer for kimning.
Kim spurgte om retningslinier for kimning. Trine gennemgik reglerne for
udførelsen af ringning og kimning. Udvalg bestående af Trine, Kim, Martin og
graverne blev nedsat.
7.
Udtalelser vedrørende valg biskop (type, folkelighed, presseegnet, m. v.).
Orientering om det kommende bispevalg næste år.
8.
Langå foredrag m.v. (Evt. fælles program)
henvendelse fra Elming om samarbejde. Vi er velvilligt stemte.
9.
Vogn stole Ø. Velling.
Martin foreslog anskaffelse af sækkevogn til transport af stole fra forsamlingshus
til konfirmandstue. Vi anskaffer mere bestik til konfirmandstuen. Der bestilles til 50
personer til afskedsreceptionen den 28. september.
10.
Retningslinjer for anskaffelse af IT til menighedsrådsmedlemmer.
Karen fremlagde det vedtagne fra udvalgets møde. Detaljer skal drøftes med en
konsulent fra Landsforeningen. Kim og Martin vil kontakte en konsulent.
11.
Meddelelser fra aktivitetsudvalget.
Ingemann gennemgik de kommende arrangementer, der kan ses i kirkebladet og på
hjemmesiden. Stedet for Martins foredrag den 4. november er konfirmandstuen.
Vi ønsker et arrangement i præstegårdshaven i 2015, og aktivitetsudvalget vil
begynde planlægningen.
12.
Meddelelser fra præsten.
Vedrørende stenen til gravmindet i Helstrup blev der nedsat et udvalg, bestående af
Trine, Poul, Tine, Kenneth og Martin, og Martin indkalder til møde.
Popcornsmaskine til konfirmander anskaffes. Trine vil lave nogle arrangementer
for konfirmanderne. Vinduer i præstegården skal males. Tilbud på timeudgift fra
håndværkerne til reparation skal gives.
13.
Meddelelser fra kirkeudvalget.
Genbrug af kasserede gravsten foreslået på budgetsamrådsmødet.

Kenneth var meget tilfreds med internetforbindelsen i graverbygningen i Grensten.
14.

15.

Meddelelser fra formanden.
Møde i Vorup 30. september kl. 19.30 om diakoni i kirkerne i Vorup
(Andreaskirken). Martin deltager. Møde i Assentoft i distriktsforeningen den 1.
oktober. Tilmelding til Ingemann. Der er 5% af et præsteembede til deling mellem
Langå-Torup og Ø. Velling-Helstrup-Grensten pastorater. Høstoffer skal fortsat
tilfalde FDF.
Eventuelt.
Kenneth ønsker 30-35 klapstole til Grensten Kirke. Trine og Kenneth ser på det.
Vedrørende anskaffelse af en løvsuger til Helstrup og Ø. Velling vil Kenneth
undersøge priser, og ønsket skal behandles i provstiudvalget. Karen fremhævede,
at vores liste over ønsker skal prioriteres.

