Møde den: 23. november 2010

Formandens initialer: MS

Blad nr.: 30

Afbud fra: Else Østergaard, Laila Hansen, Kirstine Floor, Kjeld H. Nielsen og Jytte Christensen.
Referent: Ingemann Schnetler
DAGSORDEN:
1.
Referat fra sidste møde underskrives.
Referat underskrevet.
2.
Revisionsprotokollat fra kasseeftersyn.
Revisionsprotokollat underskrevet.
3.
Regnskabsrapport pr. 31.10.2010 (bilag).
Til orientering.
4.
Forhandling med provstiudvalget (bilag: 2 breve).
Mødet med provstiudvalget udsættes til efter nytår.
5.
Klage over placering af klokkestabel i Helstrup.
Vi forsøger at få et møde med klageren. Arkitekten har indsendt redegørelse om
opførelsen af klokkestabelen til Stiftet.
6.
Kirkegårdsvedtægt for kirkerne til godkendelse (bilag på mødet).
Vedtægten godkendt.
7.
Åbne kirker i Øster Velling og Helstrup?
Vi ønsker principielt åbne kirker og vil undersøge, hvad automatisk døråbning vil
koste. Punktet udsættes til næste møde, hvor vi også ser på overenskomsten vedr.
graverens arbejde.
8.
Orientering fra aktivitetsudvalget (status over, hvad der er gennemført af visionen).
Vi har gennemført de fleste ting fra visionen og forsøgt at være udgiftsneutrale. Som
noget nyt har der været filmaftener. Vi vil forsøge at arrangere sognevandring
næste år.
9.
Meddelelser fra præsten.
Rollespillet Luthers nøgle gav 40.000 i overskud. Næste år skal vi bidrage med
5.000 kr. COPY-dan: Den store pakke med kopiering til konfirmander og kirkekor
tilvælges. Ophængning af engle i Grensten Kirke d. 29. november aftalt med Frank.
Det forsøges at skaffe bedre plads ved døbefonten, og Frank undersøger, om en
mikrofon på stativ kan sættes til anlægget. Vedr. kirkekaffe i Helstrup: Martin og
Jytte Worre-Jensen aftaler, hvem der tager kaffe med.
10.
Orientering fra kirkeudvalget.
Graverfaciliteter i Grensten: Vi afventer reduceret projekt fra arkitekt. Klokke i
Helstrup op inden jul.
11.
Meddelelser fra formanden.
Knud Nautrup ophører som murerfirma, men fortsætter som bygningskyndig.
12.
Eventuelt.
Ingemann vil udarbejde foldere om kirkerne. Udkast til folder for Grensten Kirke
forelagt.
Anette meddelte, at kirkekoret er kommet igang igen.

