Møde den: 23. marts 2010

Formandens initialer: MS

Blad nr.: 29

Afbud fra: Anette Krogh og Kjeld H. Nielsen.
Referent: Ingemann Schnetler
DAGSORDEN:
1.
Referat fra sidste møde underskrives.
Referat underskrevet.
2.
Orientering om EDB til kassereren.
Der er anskaffet ny computer til kassereren. Pris 7.183,75 kr. Der søges om en
tillægsbevilling fra 5 % puljen.
3.
Orientering om EDB til kirkegårdene.
Udsættes til næste møde.
4.
Grensten kirke hærværk.
Martin orienterede om hærværket på kirkens vinduer og toilet. Skader for ca.
11.000 kr., der dækkes af forsikringen. Selvrisiko 1.194 kr.
5.
Grensten kirke istandsættelse.
Istandsættelsen godkendt af stiftet. Martin kontakter arkitekt Marxen, og der vil
komme et snarligt møde. Laila undersøger, om kirken skal genindvies.
6.
Godkendelse af honorarer.
Efter drøftelse vedtoges det at bede om et møde med provstiudvalget. Martin
kontakter provstiudvalget.
7.
Tilskud til aktiviteter (SOS børnebyer m.v.).
Det vedtoges at fortsætte med tilskud til IFA Alliancen og til SOS børnebyer.
Ingemann vil tage sig af kontakten til det barn, som vi skal støtte.
8.
Orientering Aktivitetsudvalget.
Laila fortalte om filmaftenen. Vi er begyndt med betaling for nogle aktiviteter.
9.
Meddelelser fra præsten.
På Kims spørgsmål redegjorde præsten for antallet af gudstjenester i de 3 kirker.
Præsten spurgte om, hvordan der skaffes en vikar ved eventuelle begravelser på
organistens fridage. Hun aftaler et møde med Anette.
De 12 konfirmander fra Jebjergskolen får udleveret ”Menneskesønnen”.
Laila holder fri 27.-28. marts (friweekend), 6. april (erstatningsfridag) og15.-16.
maj (friweekend).
10.
Orientering fra kirkeudvalget.
Godkendelse af den nye klokkestabel i Helstrup, så vi kan komme i gang til sommer.
Samtidig kalkes vestgavlen.
To gravsteder er udløbet i Grensten. Det vedtoges at forlænge Anne Mette
Rasmussens gravsted i 5 år for kirkekassens regning, da det var hende, der
donerede Grensten kirkes mosaikruder.
11.
Meddelelser fra formanden.
Barselsgave til præsten (gaveudvalget). Ældreudflugt 5. maj til Mariager. Studietur
19. juni til Fur. Der bliver udsendt invitationer.
12.
Eventuelt.
Jytte Christensen spurgte om nøgler ved sygdom. Kim kan kontaktes.
Næste møde er budgetmødet tirsdag den 11. maj.
/Ingemann Schnetler

