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Referat til
Menighedsrådsmøde i
Them Sognehus torsdag, d.
11. jan. 2018 kl 18.30.

Dagsorden til torsdag, d. 11. jan 2018
Side 1 af
Formand EN

Dagsorden:
Sekretær: Helle Byskov Grove
Afbud fra:
Fraværende:

REFERAT:
1

Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen er godkendt.
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Orienteringer fra:
a)Formand

Der afholdes generalforsamling i
distriktsforeningen den 5. marts.
Kursus for menighedsrådsmedlemmer den 20.1.
Sidste tilmeldingsfrist den 12.1.
Provstiudvalget har dækket beløbet til en ny
trailer, da vores gamle trailer blev stjålet.
Der skal være 5 års syn af renovering af Them
kirke i år.

b)Præster

Babysalmesang starter op igen med 12 tilmeldte
i næste uge.
Konfirmanderne skal snart lave deres egen
gudstjeneste for deres forældre.
Konfirmanderne skal også ind og se et
teaterstykke.

c) Kirkeværge

Trix tanken ved toilettet i Brande kirke er i
stykker – stoppet afløb.
Klokke eftersyn blev lavet lige før jul.
Tømmeren har spændt tårnet på Them kirke op.
Der kommer en ny dør til kontorbygningen i
januar.
Der er kommet et tilbud på renovering af
lågerne på kirkegården.

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

1.: se referat fra ØKP.
2.: spaghetti gudstjeneste er der fastsat dato
for. Det samme for morgensang.
Gospelgudstjeneste med brunch palmesøndag.
Gudstjeneste skærtorsdag med pølser og ost.

AKTION:

Side 2
Fugletur bliver den 27. maj kl 6, ude ved Bjarne.
Der er morgenmad ved Bjarne bagefter.
Friluftgudstjene ved Gjessø sø bliver den 17.
juni.
Præsterne tager kontakt til spejderne om de vil
være med til at lave BUSK gudstjeneste sidst i
oktober.
3.: Intet nyt. Dato for møde aftales
4.: Intet nyt. Dato for møde aftales
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e) Kontaktperson

Intet nyt

f) Kasserer

Vi har indtil videre et overskud på 48.000 i
regnskabet 2017.
Regnskabet ser fornuftigt ud.

Godkendelse/ underskrivelse af
revisionsprotokollat.

Revisionsprotokollatet underskrives.

Hvad skal der ske med lindetræerne
i den gamle præstegårdshave?
Skal de forblive?
Skal de stynes?
Skal de total fjernes?

Lindetræerne skal ikke forblive, da dette ikke
kan forsvares.
Beslutningen er, at de 2 bagerste træer der er
stynet bevares og de 4 høje træer total fjernes.

Bilag: udskrift af revisionsprotokollat
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Folkekirkens selvforsikring: der er ingen
dækning på skader forvoldt af træer, der er
mere end 8 år gamle.
Bilag: udtalelse af Mikkel Kirkegård fra
Midtjysk Træpleje og Anlægsgartneri
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Årsregnskabet 2016 for Them
kirkekasse er godkendt af
provstiudvalget.
For at afslutte processen skal
godkendelsen behandles af MR

Vi har behandlet og godkendt godkendelsen.

Bilag: Godkendelse af regnskabet for 2016
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Personale (lukket møde)
Kirkesanger- tjenerstilling.
Lønforhandling.
Seniorordning.
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Eventuelt

Der er nok dåbsservietter, så nu skal
strikkedamerne i gang med et nyt projekt.
Forslag er at de skal strikke engle til 3. klasserne.
Vi drøfter om vi skal have et gelænder i Them
kirke, ved trinnet op til koret.
KK44 generalforsamling og inspirationsmøde
tirsdag d. 20. februar kl 19 - 22 i Dybkær
Sognegård.
Vi drøfter om vi skal være en vejkirke.
Vi orienteres om hæftet ”Noget om den kristne
tro” fra Danske Kirkers Råd.

