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Formandens initialer: MS
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Afbud fra: Lene.
Referent: Ingemann Schnetler

DAGSORDEN:
1.
Referat fra sidste møde underskrives.
Referat underskrevet. Det underskrevne referat lægges ind på den digitale
arbejdsplads. Dette gælder også referatet af mødet den 22. januar.
2.
Regnskab 2014 gennemgås af Dorte Bruus.
Regnskab gennemgået og godkendt.
Øster Velling-Helstrup-Grensten Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 12020112,
Regnskab 2014, Afleveret d. 12-03-2015 13:08
3.
Kirkeblad uddeling (FDF pris).
Martin og Ingemann fortalte om mødet med FDF. Ifølge mail fra Post Danmark
kan vi få det uddelt af postvæsnet for ca. 10.000 kr. om året. Martin kontakter FDF
og aftaler nyt møde.
4.
Meddelelser fra præsten.
Trine redegjorde for sin helbredssituation. Hun skal ned på 10 ugentlige timer og
ikke have gudstjenester igen før september, men fortsætter med konfirmanderne og
holder konfirmationerne samt gudstjenesterne skærtorsdag i Helstrup og Øster
Velling. Christen Væver afløser 12. april, 3. maj og 14. maj. Trine deltager ikke i
menighedsrådsmøder og aftenarrangementer, men kan have enkelte samtaler. Der
skal aftales konfirmandundervisning for næste skoleår med Munkholmskolen, evt.
af en stedfortræder for Trine. Der er møde d. 17. marts i Sct. Clemens Kirke om
støtte til asylsøgere og migranter. Vi er med i en afskedsgave til Kjeld Holm.
5.
Koda?
Drøftelse af de forskellige arrangementer og hvad der skal indberettes til Koda.
Kim kontakter Dorte for at få at vide, hvad vi betaler om året hos Koda, så det
bliver muligt at sammenligne prisen med en fast aftale. Kim kontakter Lone og
beder hende indsende koncertprogrammerne til Koda.
6.
Friluftsgudstjeneste.
Ingemann refererede et møde i Hornbæk. Det kniber med arbejdskraft, og hvis ikke
der kommer nye kræfter til, kan arrangementet ikke fortsætte. Kenneth vil hjælpe til
med bænke/ telt, og ifølge mail d.d. fra sognepræst Dorte Jørgensen vil graveren i
Borup også hjælpe til. Kenneth, Kirstine, Birthe K. og Ingemann bager en hver
bradepandekage.
7.
Tilkaldevagt alarm Grensten.
Hvad koster vagtselskabet? Martin undersøger det og giver Kenneth besked.
8.
Gravsted i Øster Velling deling fra 2 til 1 person.
Vi ønsker ikke gravstedet delt. Tina kontakter gravstedsholderen, og Martin
snakker med hende.
9.
Gennemgang af synsudsatte arbejder (hvor langt er vi?)
Kim gennemgik skemaet. Noget kan nås inden provstesynet. Specielt skal der ses
efter angreb af borebiller i skibets gulv i Grensten Kirke og i præstegården.

10.

11.

12.

13.

Meddelelser fra aktivitetsudvalget.
Foredrag den 14. april med Anders Straarup. Intet voksenkor pga. manglende
interesse.
Meddelelser fra kirkeudvalget.
Martin har i januar fået en klage over Helstrup Kirkegård. Efter svaret ikke
yderligere bemærkninger. Tina bestiller 2 alterduge og et filtstykke. Hjertestarter
opsat i Grensten. Martin undersøger, hvad et førstehjælpskursus vil koste.
Mindestenen i Helstrup opsat.
Meddelelser fra formanden.
Studietur i distriktsforeningen 3. juni til Fanø. Budgetsamråd 24. marts i Assentoft.
Møde med bispekandidaterne 26. marts. Kim, Birthe og Martin deltager. FUSR
møde 25. marts, Martin deltager. Birthe Nielsen har spurgt om vinduespudsning af
vinduerne i konfirmandstuen, og Martin undersøger prisen. Sommermøde i 2016:
Forslag om præst, der har konverteret fra islam til kristendom eller den nye biskop
og den nye provst.
Eventuelt.
Kenneth og Tinas nævnte deres liste med ønsker. Nogle kommer med til
provstesynet. Karen foreslog et møde om prioritering af budgetønsker, og det
afholdes den 23. april kl. 18.00. Gravernes forslag kommer på, og forslag kan
sendes til Martin. Menighedsrådsmødet den 19. november flyttes til 5. november.
Vedr. indkøb af stole og andre store indkøb: Kenneth spørger IKEA om oprettelse
af konto.

