Side 1

Referat af
Menighedsrådsmøde i
Them Sognehus torsdag, d.
22. februar kl 18.30 – 21.30.

Referat til torsdag, d.22. februar 2018
Side 1 af
Formand EN

Dagsorden:
Sekretær: Helle Byskov Grove
Afbud fra: Steen Klercke og Liselotte
Nordlund
Fraværende:

REFERAT:
8

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt

8a

Godkendelse af gudstjenesteliste

Gudstjenestelisten er godkendt

9

Orienteringer fra:
a)Formand

Den 8. marts er der 5 års syn af Them kirke.
Der er sogneindsamling til folkekirkens
nødhjælp den 11. marts.
Der er forslag om at lave et årshjul, så vi ikke
glemmer vores faste ”traditioner”.
Vi har haft indbrud i maskinhuset, hvor de har
stjålet alt elektrisk værktøj.
Generalforsamling i Silkeborg distriktsforening
d. 5. marts.

b)Præster

Konfirmanderne har været i teateret.
Nogle af konfirmanderne har holdt
konfirmations gudstjeneste for deres forældre.
K-dag for konfirmanderne i provstiet d. 14.
marts.

c) Kirkeværge

Der er blevet blændet et par vinduer af over i
maskinhuset efter indbrud.
Kapeldøren er blevet renoveret.
Der er kommet en røgsuger i præsteboligen.
Der er kommet tilbud på at få renoveret lågerne
og lamperne på kirkegården.

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

d.1: Referatet fra ØKP er blevet taget til
efterretning
d.2: Intet nyt
d.3: Renovering af kirkegården går i gang efter
påske. Ved næste møde tager vi stilling til

AKTION:

Majbritt og
Andreas laver
et udkast til
årshjulet

Side 2
muligheder for omlægningen af eksisterende
gravsteder.
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e) Kontaktperson

Den 2.3 afholdes der medarbejdermøde.

f) Kasserer

Regnskabet er ikke færdigt endnu, da det skal
rettes til.
Vi kommer ud af året med et lille overskud.

Godkendelse af vedtægt for kirkeog kirkegårdsudvalget.

Vedtægt for kirke- og kirkegårdsudvalget er
godkendt.

Bilag: vedtægt for det stående udvalg, kirkeog kirkegårdsudvalg ved Them og Brande
kirke.
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Planlægning af besøget fra Gulbene
i forbindelse med internationale
kirkedage 1. weekend i juni.
Bilag: program for kirkedagene

De vil gerne komme 5 fra Gulbene.
Else vil gerne have 2 boende.
Vi skal have planlagt hvad der skal ske om
torsdagen. Der laves et udvalg bestående af
Majbritt, Andreas, Else og evt. Bent Jul, som
planlægger.
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Orientering om kirkens
bankforbindelse.

Kirkeministeriet forlanger at vi tager vores
bankforbindelser til overvejelse. Vi vedtager at
vi fortsætter med Nordea.
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Godkendelse af årsberetningen

Årsberetningen er godkendt med få rettelser.

Bilag: årsberetning 2017

14

Eventuelt.

Ansøgning om økonomisk støtte til
arrangementer i forbindelse med KK44 festival
skal ske senest den 30.4.
Tilmelding af arrangementer til KK44 skal ske
senest den 4. juni

