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REFERAT:
1.
Referat fra sidste møde underskrives.
Referat underskrevet.
2.
Regnskab 2008, revisionsprotokollater.
Øster Velling kirke
Helstrup kirke
Grensten.kirke
Til efterretning, revisionsprotokollater underskrevet.
3.
Regnskabsrapport pr. 30.06.09.
Punktet tages op på næste møde.
4.
Opsparing Grensten kirke.
I alt er der ca. 1,7 millioner kr. til renoveringen, da vi foruden 400.000 kr. skal
anvende 250.000 kr. af kassebeholdningen. Den endelige finansiering med et lån i
stiftsmidlerne tages op senere.
Arkitektens forslag til renovering af Grensten kirke er af Stiftet sendt til udtalelse
hos diverse sagkyndige. Svar forventes om ca. 3 måneder.
5.
Budgetorientering for 2010.
Budget 2010 med forslag til ændringer blev udleveret. Behandlingen genoptages på
næste menighedsrådsmøde.
6.
Honorarer.
Honorarer for 2009 udbetales som ansøgt med begrundelse i Regnskab for 2009.
Behandlingen af punktet genoptages på næste menighedsrådsmøde.
7.
Honorar til Webmaster.
Der udbetales honorar efter regning. Regning for 2009 lyder på 4.000 kr. for
oprettelse og 2.000 kr. for vedligeholdelse i ½ år.
8.
Retningslinjer for administration af kirkegårdsprotokollerne mv.
Kim fremsatte et udmærket forslag, som blev vedtaget, bortset fra pkt. 6, der
slettedes. Kassereren undersøger EDB-program (Skovbo) for kirkegården. Kim
spurgte om takster for de tre kirkegårde, da kirkegårdsvedtægterne har forskellige
takster. Der bruges samme takst på alle kirkegårdene, og Kim fik udleveret det
gældende takstblad. Der vil komme et nyt oplæg om takster om ½-1 år.
9.
FDF datoer for kirkeblade.
Ønske fra FDF om oplysninger for tidspunkter for udsendelse af kirkebladet samt
frist for uddelingen. Anne Kathrine kontakter René Bay.
10.
Graverfaciliteter
Martin redegjorde for besigtigelsen af Dagnys hus samt for de tre muligheder for
placering. Der var størst tilslutning til en placering ved den nederste del af
kirkegården, hvor der er plads til både faciliteter og parkering, men fordelene ved
en placering på den grund, hvor Grensten forsamlingshus tidligere lå, blev også

fremhævet. Martin kontakter provstiudvalget med henblik på et møde om sagen.
11.

12.

13.

14.

15.

Meddelelser fra aktivitetsudvalget.
Anette fortalte om foredraget af Benedikte Vejlby Baggesgaard den 8. oktober. Der
var 32 tilhørere til et godt og spændende foredrag.
Anne Kathrine fortalte om det kommende rollespil "Luthers nøgle" den 25.
september på Fussingø.
Meddelelser fra præsten.
Ingen afklaring vedr. legatet. Udsættes endnu et år.
Trosbekendelsen bliver sunget fra den 1. oktober. Nadverritualet tages op senere.
Der arbejdes videre med planen om en friluftsgudstjeneste ved Fladbro næste år i
fællesskab med nabopastoratet.
Et gavlvindue i præstegården repareres.
Meddelelser fra kirkeudvalget.
Martin fortalte om brev fra Arbejdstilsynet vedr. flytning af Helstrup kirkes
klokkestabel. Desuden om mødet med kirkegårdskonsulent Anne Marie Møller vedr.
forslag for Øster Velling og Helstrup kirkegårde. Martin sender ansøgning om
udførelse af arbejderne til Provstiudvalget, vedlagt kirkegårdsarkitektens skitser og
forslag.
Jytte Christensen spurgte om bortskaffelse af de gamle gravsten. Kim vil fotografere
dem, og Martin kontakter senere en vognmand.
Meddelelser fra formanden.
Vedrørende organistvikaren skal vi selv lønsætte hende, før der kan udarbejdes
ansættelsesbrev.
Eventuelt.
Jytte Christensen efterlyste retningslinier for temperaturen i kirkerne. Der er nu en
temperatur på 10° af hensyn til bygningerne, men svingninger i rumtemperaturen er
skadelige for orgelet. Kirkeudvalget undersøger, om der er retningslinier.
Jytte Christensen efterlyste også indhold til mappen i de tre kirker. Sekretæren
sørger for referater af menighedsrådsmøder og vil senere komme med et forslag.
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