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REFERAT
1.
Referat fra sidste møde underskrives.
Referat godkendt og underskrevet.
2.
Regnskaber 2008 (bilag).
Øster Velling
Helstrup
Grensten.
Alle regnskaber godkendt og underskrevet.
3.
Forretningsorden (bilag).
Offentliggørelse af menighedsrådsmøder, dagsorden, referat m.v. tages op på et
senere møde.
Forretningsorden vedtaget og underskrevet.
4.
Nedlæggelse af økonomiudvalget.
Vedtaget.
5.
Istandsættelse af Grensten kirke.
Gennemgang af udvalgets arbejde. Arkitekten kontaktes med henblik på et nyt møde.
Hele planen for istandsættelsen fremlægges senere.
6.
Eventuel nedlæggelse af kapellerne.
Alle tre kapeller er i dårlig stand. Der søges om tilladelse til nedlæggelse.
7.
Forhøjelse af bidrag til SOS-børnebyerne.
Bidraget forhøjet fra 1.800 kr. til 2.400 kr.
8.
Eventuelle delegerede til årsmødet.
Martin deltager.
9.
Rygepolitik præstegård kirker.
Kim forelagde et forslag til rygepolitik. Forslaget vedtoges.
10.
Vedtægt for kirkeværge forelægges.
Vedtægten gennemgået og vedtaget.
11.
Vedtægt for sekretær forelægges.
Vedtægten gennemgået og vedtaget.
12.
Meddelelser fra præsten.
Ønske om anskaffelse af 50 salmebøger fra de tre pastorater, der betjener
ældreboligerne Kildevang og Byparken. Ønsket imødekommes således, at vi betaler
en trediedel af udgiften.
Martin deltager i FUSR møde 26. marts.
Ønske om anskaffelse af ny mobiltelefon imødekommes.
Menighedsrådsmøder skal offentliggøres. Se pkt. 3.
Hjælp til udstilling.
13.
Meddelelser fra formand.
Forbudgetmøde Langå Sognegård 29. april 19.30. Frist for indsendelse af budget

14.
14.

18. maj. Vi har selv møde 5. maj.
Kirkeudvalget vil drøfte graverfaciliteternes placering.
Kim foreslog, at den gamle klokke i Helstrup placeres i våbenhuset. Herved vil den
nye klokkestabel kunne blive minsdre. Martin snakker med arkitekten.
Fastsættelse af næste visionsmøde.
Mødet afholdes d. 22. april kl. 19.00.
Eventuelt.
Kirkesanger Jeanette Jacobsen skal giftes d. 25. april. Kirstine sørger for gave fra
menighedsrådet.
Jytte Christensen fortalte om et spændende 4 ugers kursus i praktisk kirketjeneste.
Hun spurgte også om anskaffelse/leje af vertikalskærer. Frank oplyser prisen til
kirkeudvalget.
Poul spurgte om klapstole. Jytte Christensen og præsten fremhævede, at det var i
strid med brandmyndighedernes betænkninger.
Jytte fortalte om problemer med alterbordet i Helstrup og med opslagstavlen. Ny
opslagstavle anskaffes.
Møde i kirkeudvalget d. 14. april.

