Møde den: 21. september 2010 Formandens initialer: MS

Blad nr.: 30

Afbud fra: Anette Krogh.
Referent: Ingemann Schnetler.
DAGSORDEN:
1.
Referat fra sidste møde underskrives.
Referat godkendt og underskrevet.
2.
Revideret regnskab 2009 incl. revisionsprotokollat.
Revisionsprotokollat underskrevet.
3.
Regnskabsrapport 31-08-10.
Til orientering.
4.
Honorarer 2010.
Engangsvederlag efter provstiets udmeldin. på 3.000,- til kasserer. Der udbetales
ikke honorar til sekretæren. Der skal stadig være to kontaktpersoner, og der
udbetales 10.000,- til kirkeværgen. Ingemann Schnetler kan ikke gå ind for de to
sidste forslag.
5.
Budget 2011.
Til efterretning. Der udarbejdes ansøgning for honorarer for 2011, og der ønskes et
møde med provstiudvalget om honorarer, økonomi og samarbejde.
6.
Orientering om nyt EDB – system incl. Kirkegårdene.
Nyt system for alle landets sogne indføres.
7.
Orientering om Grensten kirke incl. indvielsesforløb.
Arbejdet går planmæssigt og forventes afsluttet om ca. 3 uger. Laila fortalte om
aktivitetsudvalgets plan for indvielsen og jubilæet den 31. oktober.
8.
Orientering fra aktivitetsudvalget (penge til medhjælp med minikonfirmander).
Status over, hvad der er gennemført af vores vision. Redegørelse på næste møde.
Udgift til medhjælp med minikonfirmander skal tages af aktivitetsudvalgets
rammebeløb. Udgiften ønskes på budgettet i fremtiden.
9.
Meddelelser fra præsten.
Lailas efteruddannelse er afsluttet. Konfirmanderne deltager i rollespil på Fussingø
24. september og laver aktiviteter til jubilæet i Grensten. Ønske om at få punktet
"personalepleje" på dagsorden for næste møde.
10.
Orientering fra kirkeudvalget (klokke Helstrup kirke).
Der er indhentet tilbud. Arbejdet forventes afsluttet i år. Forslag om, at Ø. Velling
og Helstrup kirker skal være åbne i arbejdstiden. Punktet tages op på næste møde.
Tre dekorationer til stolegavle i Grensten kirke blev valgt. Kim foreslog en hylde til
tidsskrifter i Grensten kirke (vedtaget).
11.
Meddelelser fra formanden (evt. ny dåbssalme).
Det overlades til præsten at bestemme dåbssalme. Trosbekendelsen synges i
fremtiden. Torsdag 2. december 19.00 julemøde.
12.
Eventuelt.
Indbydelse distriktsmøde Assentoft 6. oktober 19,30. Foredrag v. Bente Hansen.
Helstrup kirkes fortov skal holdes af Randers kommune. Kanter på græsplænen i
præstegården er ikke med i opmålingen af graverens arbejde. Sekretæren laver i
fremtiden en liste over årets møder.

