Møde den: 29. februar 2012

Formandens initialer: MS

Blad nr.: 40

Afbud fra: Kirstine Floor og Lene Simonsen
Referent: Ingemann Schnetler
DAGSORDEN:
1.
Referat fra sidste møde underskrives.
Referat underskrevet.
2.
Regnskab 2011 forelægges.
Regnskabet forelagt og godkendt.
3.
Budget 2012 udleveres.
Budget udleveret og fremlagt.
4.
Nyt nadverritual.
Kim fortalte om intentionerne med forslaget til nyt ritual. Han vil sende forslaget ud
inden næste møde Her vil forslaget blive fremsat og drøftet.
5.
Nyt kirkeblad (evt. nyt trykkeri og format) samt kirkefoldere om de enkelte kirker.
Trine indhenter tilbud på trykningen. Punktet tages op på næste møde i
aktivitetsudvalget.
5a.
Nyt køkken i præstegården.
Tilbud fra tømrer på 40.000 kr. inkl. tre køkkenskabe til vandskaden. To tilbud på
køkken: 164.000 kr. og 158.000 kr. Vi foretrækker tilbuddet på 164.000 kr. og vil
redegøre for valget til provstiudvalget. Vi søger 5 % puljen til finansieringen.
6.
Meddelelser fra præsten.
Energirapporter foreligger endnu ikke. Ansøgning fra organist om elklaver og
noder godkendt. Vi skal dog finde besparelser til dækning af udgifterne.
Budgetanalysemøde og nyt nadverritual behandles i foråret på et særligt møde.
Trine ønsker et kursus i personlig ledelse i august og vil søge Stiftsrådet og
menighedsrådet om dækning af udgifter.
7.
Orientering fra aktivitetsudvalget.
Ingemann orienterede om arrangementet med Jens Nauntofte den 6. marts.
8.
Orientering fra kirkeudvalget.
Lisbeth ønsker 2. del af kirkesangerkursus. Ønsket imødekommes.
9.
Meddelelser fra formanden.
Møde i distriktsforeningen af menighedsråd 2. marts i Assentoft. Jubilæum for
Hanne Hjørlund 23. marts. Møde i FUSR (Folkekirkens undervisningstjeneste i
Randers) 28. marts i Enghøj Kirke
Arbejdstilsynet er kommet med bemærkninger til graverfaciliteterne i Grensten.
Arkitekten vil se på dem.
10.
Eventuelt.
Else orienterede om nye forpligtelser i forhold til Fløes.
Nationalmuseet kommer i næste uge og fotograferer runestenen i Grensten. Jytte
Christensen nævnte bøger af forfatteren Finn Pape, der er begravet på Ø. Velling
Kirkegård.

