Side 1

Referat af
Menighedsrådsmøde i
Them Sognehus torsdag, d.
22. marts kl. 18.30

Dagsorden til torsdag, d.22. marts 2018
Side 1 af
Formand EN

Dagsorden:
Sekretær: Helle Byskov Grove
Afbud fra: Ena Schmidt
Indkaldt: Kirstine Vedel
Fraværende:

REFERAT:
15

Godkendelse af dagsorden

2 punkter tilføjes: Beredskab for krisehjælp
og et lukket møde
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Godkendelse af årsregnskab
2017.

Referatet er godkendt. Afleveret med koden

Bilag: årsregnskab 2017 følger

Them Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 13347816,
Regnskab 2017, Afleveret d. 22-03-2018 19:16

Orienteringer fra:
a)Formand

PU skal have et overblik over hvem der skal
strejke.

b)Præster

K – dag er blevet afholdt. Rigtig god dag.
Konfirmationerne nærmer sig.
Babysalmesang er færdig for denne gang.
Starter op igen til august. Maibritt overvejer at
starte børnesalmesang op for børn 0-6 år.
Maibritt er lockout fra den 10. april, hvis
konflikten indtræder.
Århus tur med konfirmanderne, hvor de så
Steno museet og så en moske.

c) Kirkeværge

5 års gennemgang af kirken fra renovering til nu.
Problem med vedligeholdelse af udvendig
kalkning.
Meget genklang i spisestuen i præsteboligen.
Evt. monteres lyd gipsplader i loftet.
Gelænder ved præsteboligen skal skiftes.
Håndtag ved korbuen i kirken monteres.

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

D1) Se referat fra ØKP mødet.
D2) aktivitetsudvalgs møde kl 16 d. 3 maj. Else
og Bjarne hjælper ved
skærtorsdagsgudstjenesten.
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AKTION:

Side 2
4. Maskinhusudvalg

D3) Artikel i avisen omkring renovering af
kirkegården. Der er sendt brev ud til alle
brugerne af kirkegården omkring renoveringen.
D4) Der er blevet afholdt møde med arkitekten.

e) Kontaktperson

Vi skal have ansat en ny organist, da Steen har
sagt op. Vi skal have fundet en fast vikar indtil vi
har fået en ny til stillingen.

beredskab for krisehjælp

Vi skal have nedsat et udvalg til at lave et
beredskab for krisehjælp. Karen og Kirstine vil
gerne være med i udvalget plus 1-2
medarbejder.

f) Kasserer

Intet nyt fra kasserer.
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Organist stillingen.
Ønsker til stillingsindhold.
Nedsættelse af ansættelsesudvalg.

Ansættelsesudvalget er nedsat.
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Tidspunkt for menighedsmøde

Den 22. april efter gudstjenesten bliver der
afholdt menighedsmøde med frokost.
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Eventuelt

Lisbeth vil gerne med i aktivitetsudvalget.
Hvis Lockout d. 10. april bliver en realitet bliver
spaghettigudstjenesten og gudstjenesten,
efterfølgende, aflyst.
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Lukket møde

17e
a

Ena står for
frokost.

