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REFERAT
Ad 1
Godkendes og underskrives.
Ad 2
Ad 3
Ad 4
Ad 5

Ad 6
Ad 7

Revisionsprotokollatet for Helstrup og Øster Velling tages til efterretning.
Grenstens tages til orientering.
Attestationsreglerne gennemgås og godkendes.
Det er generelt den, der indkøber varer, der skal attestere fakturaer.
Orientering om de ansøgte honorarer og provstiets udmelding. Svar følger senere.
Formand og kasserer får dækket bredbåndsudgift efter dokumentation.
Skattepligtig telefongodtgørelse udbetales hvert år 1. dec. med: 800 kr. pr. år til
formand, kasserer, graverne og kirkeværgen og 400 kr. pr. år til kontaktpersonerne
og kirkesangeren med rådighedstillæg.
Udleveres.

Ad 9

Der er indgået markedsaftale med Elro for 2 år for alle 3 kirker og præstegården.
Der skønnes en besparelse på 5 til 8 øre pr. kwh.
Kirkeværgen, Kim Jørgensen har efter debatten påtaget sig at udarbejde et oplæg
med henblik på vedtagelse på næste møde.
Vedtægten gennemgås og tilrettes. Else og Kim gør den klar til næste møde.

Ad 10

Vedtægten gennemgås og tilrettes. Sekretæren renskriver til næste møde.

Ad 11

Vedtægten for kontaktpersonerne gennemgås og tilrettes. Sekretæren renskriver (for
begge kontaktpersoner) til næste møde.
Kontaktpersonerne udarbejder ferieplan.
Udsættes.

Ad 8

Ad 12
Ad 13
Ad 14

Ad 15

Udsættes.
Alle bedes læse forslaget grundigt inden næste møde.
Formanden bemyndiges til at kontakte organisten for at foreslå, at der i stedet for
betaling arrangeres en udflugt for koret.
Hvis der i første omgang ønskes løn til koret, aftaler Martin beløbet med organisten.
Laila Hansen orienterer om forskellige invitationer m.v. præsten vil lade
konfirmanderne lave, men mangler praktisk hjælp. Kim siger, at han selv og
Ingemann vil hjælpe, de har været med til det før.
Præster fra Randers Søndre Provsti skal på studietur til Londons kirker.
Præsten beder alle menighedsrådets medlemmer skrive et kort notat om sin
bevæggrund for at deltage i kirkearbejdet. Det kommer i næste kirkeblad og skal
afleveres til Laila Hansen inden 10. februar (idé fra Langå).

Ad 16

Ad 17

Martin vil kontakte Marxen for at høre, om oplæg til indvendig renovering af
Grensten kirke snart er færdigt.
Der er generalforsamling m.m. i Skoletjenesten den 26. marts. Martin Sørensen og
Anette Krogh deltager.
Kirkeudvalget har haft møde med arkitekt Søren Nørgaard, der har udarbejdet
tegning til klokkestabel i Helstrup. Der er indhentet 2 tilbud. Prisen er ca. 800.000
kr., men der er 40.000 krs. forskel.
Sagen udsættes, fordi udvalget mener, at den nye klokkestabel er for høj i forhold til
kirken. Arkitekten vil lave en skitse, der viser kirken sammen med klokketårnet.
Arkitekten foreslår 3 plader opsat i konfirmandstuen for at forbedre akustikken. Han
arbejder videre med sagen. I samme forbindelse stilles evt. køb af gardiner til
konfirmandstuen i bero.
Ældreudflugten må flyttes til en anden dato, fordi pensionistforeningen har
annonceret udflugt på den dato, vi havde valgt.
Jytte Christensen oplyser, at hun nu har været ansat i kirken i 3 år og har taget
gartneruddannelse. Der afleveres ansøgning om opnormering.
Anette Krogh indkalder til visionsmøde tirsdag, den 10. marts kl. 19.00.
Eventuel nedlæggelse af kapellerne optages som punkt på et senere møde.

