Side 1

Referat af
Menighedsrådsmøde i
Them Sognehus torsdag, d.
31. august kl 18.30 – 21.30

Dagsorden til torsdag, d. 31. august 2017
Side 1 af
Formand EN

Dagsorden:
Til stede var: Karen Kristiansen,
Birgit Dalsgaard, Andreas
Engelbrecht Hansen, Oluf Dahl,
Bjarne Søballe (suppleant) Maibritt
Kjærsgaard Roulund, Lisbeth
Madsen, Else Nørgaard, Helle
Byskov Grove og Steen Klercke.
Sekretær: Evan Johansen
Afbud fra: Ena Schmidt
Fraværende:

REFERAT:
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Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

34

Behandling af
revisionsprotokollat 2016

Revisionsprotokollatet er fremsendt fra
revisoren, og der er en ren påtegning.
Protokollatet blev forelagt menighedsrådet.

Bilag: Revisionspåtegning
Revisionsprotokollat til årsregnskabet for
2016.

35

Godkendelse af 2.
kvartalsrapport
Bilag: Kvartalsrapport Q2 17
Løn,udgifter,indtægter Q2 17
Budget formål saldo 300617

Rapporten for 2. kvartal blev fremlagt. Der
er et overskud på 75.000 kr. efter første
halve år. En periodisering af tallene, gør, at
der reelt er et underskud på 25.000 kr..
Rapporten blev godkendt.
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Orientering om maskinhus og
nedsættelse af udvalg

Provstiet har meddelt, at der sættes en
arkitekt/rådgiver på projektet inden der
indsendes et endeligt forslag. Aftalen med
rådgiveren skal godkendes af provstiet.
Helhedsplanen inklusiv parkeringspladsen
tages med i beskrivelsen.
Der blev nedsat et udvalg bestående af
Steen Klercke, Oluf Dahl, Karen Kristiansen,
Lasse Fisker, Else Nørgaard og Andreas
Engelbrecht Hansen.
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Oprettelse af MobilePay

Der oprettes Mobiel Pay.

Det er blevet mere kompliceret at oprette
en sådan konto, derfor drøftelse og
godkendelse heraf.

AKTION:

Lisbeth
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Orienteringer fra:
A )Formand

Der har være pilgrimsovernatning i Brande
Kirke.
Bent Brauner, Bryrup er opstillet til
provstiudvalget, og Bodil Birkbak er blevet
indstillet som stedfortræder.
Der er stadig mulighed for at opstille lister til
valget.
Arbejdstilsynet har meldt deres ankomst.
Budgetsamråd – lønnen stiger med 3,5% og
øvrig drift på 1,4%.
Forsikringen har afvist at betale en ny trailer,
sagen er blevet anket.

b) Præster

Der starter et nyt hold omkring babysalmesang
27. september. Ni har allrede meldt sig.
Arrangementet med Ældre Sagen om
fællesspisning er blevet aflyst.
Der holdes møde i september om dåbsprojektet.
Der har været afholdt fællesgudstjeneste med
Bryrup, Vinding og Vrads sogne.
Andreas får en praktikant i efteråret.
Gaven fra Galleri Moderne er nu modtaget og
ophængt i Sognehuset.
Konfirmanderne fra Gjessø skal undervises af
Andreas i Mariehøj Kirke.

c) Kirkeværge

Pengene til reparationer og de synsting, der skal
laves er ved at være brugt, så der er flere ting,
der bliver udsat.
Kapellet er blevet kalket og gavlen er blevet
malet. Der mangler kun soklen, der skal have en
omgang.

d)Diverse udvalg
1. Økonomiudvalg
2. Aktivitetsudvalg
3. Kirkegårdsudvalg

1. Referatet blev taget til efterretning.
2. Der er ved at komme gang i aktiviterne igen,
ellers Intet at bemærke.
3. Udvalget har arbejdet med ønsker til
gravstedsformer, priser og
vedtægtsændringer. Tingene skal fremsendes
til PU.
Der er kommet tilbud på omlægningen, og
der holdes snarest møde med
provstiudvalget.

e) Kontaktperson

a. Kompetence Silkeborg kommer med et tilbud
om efteruddannelse på næste ØKP-møde.
b. Helle Erdmann Frantzen har fået plejeorlov
fra 1. september.
c. Førstehjælpskursus afholdes i nær fremtid.

f) Kasserer

Intet at bemærke.
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Drøftelse og stillingtagen til om 6
gamle lindetræer bag
materialegården/ maskinhuset skal
fjernes.

Punktet blev udsat til næste møde.
Det undersøges om vi har en forsikring, der
dækker en stormskade omkring træerne

Steen K.
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Dåbsservietter
Præsentation af projekt ved
Birgit og godkendelse heraf.

Birgit fortalte om projektet. Der holdes et
orienterende møde 19. september for alle
interesserede, der vil strikke med. Fremover
mødes man en gang om måneden.
MR godkendte ideen.

Birgit/Evan
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Orientering om internationale
kirkedage i juni 2018

Der inviteres fire til deltagelse i Kirkedagene
1. -2. juni 2018.

Evan

42

Eventuelt

Intet at bemærke.

