Møde den: 22. september 2011

Formandens initialer: MS

Blad nr.: 34

Afbud fra: Keld H. Nielsen og Jytte Christensen.
Referent: Ingemann Schnetler
DAGSORDEN:
1.
Referat fra sidste møde underskrives.
Referat underskrevet.
2.
Revisionsprotokollat for regnskab 2010.
Til efterretning. Se pkt. 4.
3.
Budget for 2012.
Budgettet godkendes med en driftsramme på 1.734.300 kr. og en anlægsramme på
825.000 kr. (bilag: brev fra provstiudvalget af 5.9.2011 samt bemærkninger til
budgettet).
4.
Regnskabsinstruks med bilag.
Udfyldte bilag til regnskabsinstruksen samt attestationsregler udleveres. Punktet
optages igen på næste møde.
5.
Anlægsregnskab for klokkestabel i Helstrup m. m.
Anlægsregnskabet godkendt.
Fra kontoen betales yderligere: restafdrag på internet lån, bil til graverne samt
skuffe - og rivemaskine.
Det ansøges om, at restbeløbet tilbageføres til kassebeholdningen med henblik på at
kunne indfri likviditetslånet på 175.000 kr. og dække merforbrug på driftsrammen
(på grund af den reducerede ramme).
6.
Hvad vil vi med kirken.
Anette lagde op til en drøftelse af kirkegang, kirkenedlæggelser og forskellige
gudstjenesteformer m.v. Punktet tages op igen på et senere menighedsrådsmøde.
7.
Kim ønsker følgende:
1. Store gravsteder nordvest for kirken delt m. hæk. (Grensten). Kim
undersøger, om gravstederne er lange nok til at kunne deles.
2. Gravsted nr. 13 ønskes sløjfet af fam. Udl. 31. 12. 2013. Stenen
fjernes, men beplantningen bliver, indtil fredningstiden er udløbet.
3. Orientering fra kirkeværgen.
Vedr. ikke renholdte gravsteder m.v. på Grensten kirkegård og for
høje træer på nabogårdens jord, hvor der er en fredning af kirkens
omgivelser.
8.
Lønforhandling med graver Jytte Christensen.
Lukket sag.
9.
Kenneth evt. bil hjem (Per).
Efter Knuds forslag laves der en aftale vedrørende brug af bilen. Kenneth har
tilkaldevagt ved alarmer.
10.
Meddelelser fra præsten.
Juniorkonfirmander starter på torsdag med 27 tilmeldte. Messehageler opbevares i
konfirmandstuen i dragtposer, indtil graverfaciliteter i Grensten er færdige. Vores
legat er udbetalt og afviklet. Tak til Birthe for alterdug i Grensten og servietter til
kirkerne. Ønske om spejl i de tre kirkers våbenhuse (imødekommes). Der opstilles
askebægre (krukke med sand) uden for kirkerne. Ønske om bibelstudiekreds. Nyt
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materiale til konfirmanderne blev forevist. Cecilie har været på et godt kursus om
babysalmesang, og både babysalmesang og kirkekor har fin tilslutning, idet de hver
har 11 tilmeldte. Endelig orientering om vor deltagelse i rollespillet "Luthers nøgle"
den 30. september.
Orientering fra aktivitetsudvalget.
Møde den 28. september. Koncert med Willy Egmose trio den 4. oktober og næste
filmaften den 11. oktober.
Orientering fra kirkeudvalget.
Martin fortalte om budgetmøde med provstiudvalget. Ved provstesynet blev
elforbruget til opvarmning af kirkerne nævnt. Provstiet betaler for konsulentbistand,
som vi vil søge. Ønske om en bænk på Grensten Kirkegård. Vedr. graverfaciliteter i
Grensten har arkitekten oplyst, at en byggetilladelse godt kan være 15 - 18 uger
undervejs. Byggeriet startes først til foråret.
Meddelelser fra formanden.
Martin oplyste, at en ny olietank vil koste ca. 10.000 kr. Den gamle olietank er 25 år
gammel og skal udskiftes. Martin har fået ny adresse: Engvænget 2, 8870 Langå.
Eventuelt.
Der er møde i Menighedsrådsforeningen for Randers og Omegn den 5. oktober
iAssentofthallen. Evt. tilmelding til Martin.

