Side 1

Referat af
Menighedsrådsmøde i
Them Sognehus, onsdag d.
25. april 2018 kl. 18.30

Dagsorden til onsdag, d. 25. april 2018
Formand EN

Dagsorden:
Sekretær: Helle Byskov Grove
Afbud fra: Steen Klercke
Indkaldt:
Fraværende:

REFERAT:
22

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt.
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Godkendelse af 1.
kvartalsrapport

1. kvartalsrapport er godkendt.

Godkendelse af gudstjenesteliste

Gudstjenestelisten er godkendt.

Orienteringer fra:
a)Formand

De ansatte og nogle af menighedsrødderne har
været på en kursusdag.
Torben Kahr vil gerne undersøge jorden ved den
gamle præstegård med en metaldetektor.
Lasse vil gerne lave en kirkegårdsvandring imens
renoveringen af kirkegården er i gang.
Ansøgningsfrist for kirkevolontør er den 14.5.

b)Præster

Konfirmationerne gik rigtigt godt.
Spaghettigudstjenesterne er for denne sæson er
ovre. Starter op igen efter sommerferien.
Majbritt skal på 5 dages
efteruddannelseskursus.
I maj starter børnesalmesang op. Torsdage kl
16.30 – 17.30 i maj og juni. Det er for 0 – 6 årige.
Fin skærtorsdags gudstjeneste.

c) Kirkeværge

Tagene er blevet algebehandlet.
Oluf har været på et årligt møde for
kirkeværger.

Bilag: følger fra Lisbeth
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Bilag: følger
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AKTION:

Side 2
Der bør laves en kvalitets håndbog.
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d)Diverse udvalg
1. Økonomiudvalg
2. Aktivitetsudvalg
3. Kirkegårdsudvalg
4. Maskinhusudvalg

d1) Referat fra ØKP mødet er taget til
efterretning.
d2) Intet nyt. Møde d. 3.5. Fugletur den 27. maj.
Kl. 6.00
d3) Intet nyt.
d4) Tilbudsmaterialet er klar til at blive sendt i
udbud.

e) Kontaktperson

Intet nyt.

f) Kasserer

Intet nyt.

Kompetencer for
ansættelsesudvalget til
organiststillingen godkendes

Godkendt med tilføjelse af at de ansatte også
kan komme med udtagelser.

Bilag: kompetencer for ansættelsesudvalget
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Forslag til budgetønsker samt
drøftelse af indsatsområder for
2019

Budgetønsker
Ekstra stemmer på orglet i Brande.
2. etape af kirkegården.
Voksen- og børnekor.
Kirkekoncerter.
Brændeovn til præsteboligen.
Lyddæmpning af spisestuen i præsteboligen
Indsatsområder: musik i kirken.
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Dato for frivilligfest samt
nedsættelse af festudvalg

Den 7. september er der frivilligfest.
Festudvalget består af Majbritt, Lisbeth og en
ansat.
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Sommerfest for ansatte og
menighedsråd sidste torsdag i juni.
Skal vi fortsætte efter samme model
eller er der behov for fornyelse af
arrangementet?

Sommerfesten bliver d. 28. juni hos Else.
Menighedsrådet laver sammenskudsgilde.
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Eventuelt

