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Nr.
1.

Dagsorden
Godkendelse af mødets dagsorden.

Beslutning
Dagsorden godkendt med pkt. 6a tilføjet.

2

Kvartalsrapport nr. 4

Udgår.

3

Genbehandling af beslutning på
MR-møde den 15. januar 2019
(punkt 3) om slidlag på adgangsvej
og p-plads ved Helstrup kirke.

Udsættes, indtil vi kender årsregnskab 2018 og de frie midler.

4

Status på anlægsbevillinger 2018
og 2019. Bilag

Orientering. Se bilag.

5

Gennemgang af synsudsatte
arbejder. Bilag

Orientering. Pkt. 20 ændres til: Lækage fra
ekspansionsbeholderen. Undersøges for evt. svamp.
Se bilag.

6

Godkendelse af betaling for
kontorfaciliteter for Børge Jensen i
Sct. Clemens kirke

Kontrakt om betaling 1.000 kr. pr. måned fra 1. januar
godkendes og underskrives af Kim og Lene Pind.

6a

Ny kaffemaskine til køkkenet.

Lene og Trine undersøger priser.

7

Etablering af materialegård i Øster
Velling. Bilag /Bolette

Graverne og menighedsrådet foretrækker forslag A. Boksenes
højde skal kendes for at afgøre, om der skal være hæk mod
kirkediget. Kirkegårdskonsulenten kontaktes for oplysninger om
boksenes højde og prisen. Punktet sættes på dagsorden for
næste møde.

8

Skal menigheden støtte
Hospicesagen økonomisk? Bilag

Vi støtter den lokale afdeling med 2.500 kr. Kassereren ordner
det.

9

Skal mårhunden bekæmpes i
Præstegårdsskoven?

Præsten har jagtretten, og kun denne må bekæmpe mårhunden
1. september til 1. marts.

10

Repræsentanter til
friluftsgudstjenesten / Ingemann

Kenneth repræsenterer menighedsrådet i udvalget.

11

Nedsættelse af en styregruppe ifm.
evt. opførelse af et menighedshus i
Grensten sogn.

Møde 2. april med konsulent Ole Kamp. Styregruppe nedsættes
19. marts.

12

Meddelelser fra præsterne.

Der er fældet en del træer i Præstegårdshaven. Der er en del
hjulspor og stubbe. Pris undersøges af Trine. Punktet sættes på
næste møde d. 19. marts.
Der kommer belysning og lyddæmpning i marts. Udvalget ser på
møbler til konfirmandstuen.

13

Meddelelser fra aktivitetsudvalget.

Filmaften 12. marts. Foredrag 21. marts med Peter K.A. Jensen.
Koncert med Clemens Knejterne i Grensten Kirke d. 28. marts.
Sognevandring 28. april. Ældreudflugt 21. maj. 22. maj ”Sange vi
godt kan li” med Birgitte Wedell-Wedellsborg og Cecilie Harbo
Pedersen. Friluftsgudstjeneste 10. juni. Sensommermøde 25.
august sættes på dagsorden d. 19. marts.

14

Meddelelser fra udvalget for
studietur og ældreudflugt.

Børge deltager d. 21. maj.

15

Meddelelser fra kirkeudvalget.

Intet.

16

Meddelelser fra kirkeværgen.

Vi afventer tilbud fra Lars Bæk Nielsen. Der skal indhentes et
andet tilbud. Der ansøges om støtte fra Mærsk McKinney-Møller
fonden.

17

Meddelelser fra kontaktpersonen.

Alle gravsten på kirkegården er gennemgået med henblik på
sikkerheden. Ændringer til kirkegårdsvedtægten overvejes.
Punktet sættes på dagsorden d. 19. marts.

18

Meddelelser fra kassereren.

Intet.

19

Meddelelser fra formanden.

Forsikring af køretøjer fra kirkegården på offentlig vej
undersøges. Kasserer ved LMO Anne Marie Jensen deltager i
næste møde. Kim indhenter tilbud på gangbro i Grensten og
understrygning af tag i Øster Velling.

20

Eventuelt.

Printer i Grensten er ved at være nedslidt. Kenneth undersøger
prisen.

21

Oplæsning og underskrift af referat
fra mødet.

