Møde den: 21. marts 2013

Formandens initialer: MS

Blad nr.: 42

Fraværende: Jytte Christensen, Karen, Lene, Trine og Birthe Lang Nielsen. Birthe er sygemeldt til
1. juni, og Marianne Johnsen er indtrådt som stedfortræder.
Referent: Ingemann Schnetler
DAGSORDEN:
1.
Referat fra sidste møde underskrives.
Referat underskrevet.
2.
Regnskab 2012.
Regnskab forelagt og vedtaget.
2a
Kasserer ønsker menighedsrådets tilladelse til at få kiggeadgang til samtlige
bankkonti og til regnskabssystemet.
Ønsket godkendt.
3.
Anlægsregnskab graverbygning.
Regnskab forelagt. Der kommer alarm i graverbygning og maskinhus. Martin
undersøger, om alarmerne kan køre sammen.
4.
Attestering af bilag (bilag fra Kim).
Alle bilag skal attesteres. Martin skal se alle bilag på over 2.000 kr., før Kim får dem.
5.
Betaling forud på kirkegårde.
Kim skal have kopi af regnskabslister.
6.
Valgmetoder ved kommende valg.
Landsforeningen af menighedsråd lægger op til, at fredsvalg skal erstattes af
generalforsamlingsvalg. Vi ønsker at fortsætte som hidtil.
7.
Hjertestarter i kirkerne.
Vi sætter det i bero indtil videre.
8.
Meddelelser fra præsten.
Afsked med Cecilie efter gudstjenesten i Grensten påskedag. Der sendes en buket til
Birthe.
9.
Meddelelser fra kirkeudvalget.
Forslag fra Jytte Christensen (er sendt ud til møde d. 7 3).
Forsikringssagen skal først være i orden. Vi overvejer en motorplæneklipper i
Helstrup.
Håndtørrer på toilettet i Grensten.
Vi foretrækker en håndtørrer med papir og en sæbeautomat.
10.
Meddelelser fra aktivitetsudvalget.
Koncert 9. april. Friluftsgudstjeneste 9. juni. Kirstine, Birthe og Ingemann bager
bradepandekager.
11.
Meddelelser fra formanden.
Der er bevilget 10.000 kr. til inventar i graverbygningen i Grensten fra 5 % puljen,
men først efter regning. Lisbeth Gaba har fået bevilling til kursus. Kenneth sørger for
rødvin til gudstjenesten skærtorsdag i Ø. Velling.
12.
Eventuelt.
Poul oplyste, at et gravsted i Helstrup er misligholdt. Gravstedsbreve på dagsorden
næste gang. Kenneth foreslog spejl i Grensten Kirke. Beslutning udsat til kirkesyn.
Budgetformøde i Kristrup 3. april. Næste møde 7. maj.
/Ingemann

