Side 1

Referat, d. 27. februar 2020
Formand EN

Referat af
Menighedsrådsmøde i
Them Sognehus torsdag d.
27. feb. 2020 kl. 19.00

Dagsorden:
Sekretær: Majbritt K. Roulund
Afbud fra: Birgit Dalsgaard og
Lisbeth Madsen samt Torben
Steffensen
Indkaldt:
Fraværende:

REFERAT:
6.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af punkt 11a:
Menighedsrådsvalg 2020

7.

Gennemgang af regnskabet for
maskinhus og p. anlæg

Regnskabet gennemgået. Vi afventer
provstiets godkendelse.

Orienteringer fra:
a) Formand

Generalforsamling i Distriktsforeningen
d.26.2.
Alsang i domkirkerne i anledning af 75-året
for befrielsen i april-maj.
Regnskaber for 2018 er offentliggjort.
Der er kommet ferievejledninger for ansatte
på DAP.

b) Præster

Aftenstillegudstjeneste d. 2.2. godt besøgt.
Har haft besøg af 2. klasser til
fastelavnsvandring i Them Kirke som en del
af KK44-skoletjenestens arbejde.
Kirke- og kulturmedarbejderen har besøg af
mange 3. klasser for tiden. På Frisholm Skole
er der i år tre spor på 3. årgang.
K-dag for provstiets konfirmander på tirs. d.
3.3. Vi serverer kogte pølser for Themkonfirmanderne.
Præsterne er i gang med planlægning af
dåbslytterunde d. 1.4. og studieaften for alle
om dåb d. 19.5.
Them Museum og Kirke m.fl. er i gang med
at arrangere markering af 75-året for

Bilag:
1.Anlægsregnskab projekt maskinhus
2. Differencer/ikke budgetterede
udgifter

8

AKTION:

Side 2

befrielsen.
c) Kirkeværge

Der mangler inventar i det nye maskinhus:
Reoler, skabe, arbejdsbord mm.
Der er sat nyt trappegelænder op ved
præsteboligen.
Der er planer om at renovere bænkene på
kirkegården.

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

Ad 1) Vedtægterne følges i forbindelse med
nedlæggelse af gravsted, dvs. et anbefalet
brev sendes til gravstedsindehaveren. Som
ekstra service sættes der et lille skilt på
gravstedet om at henvende sig til graveren.
Ad 2) Intet nyt.
Ad 3) Intet nyt.
Ad 4) Inventarliste til maskinhuset
godkendes.

e) Kontaktperson

Intet.

f) Kasserer

Intet.

9.

Godkendelse af gudstjenesteliste

Godkendt.

10.

Godkendelse af årsberetning
2019

Godkendt.

Planlægning af tidspunkt for syn

Onsdag d. 25.3. kl. 12.30.

Bilag: Følger fra Andreas

Bilag: årsberetningen 2019

11.

11a. Menighedsrådsvalg 2020

12.

Lukket møde
Opfølgning på medarbejderløn

13.

Eventuelt

Orienteringsmøde d. 12. maj.
Valgforsamling d. 15. sept.
Inden d. 1. marts sender vi en ansøgning til
biskoppen om en to-årig funktionsperiode
for det næste menighedsråd. Dermed
vælges de nye menighedsrådsmedlemmer
for to år.
Karen Kristiansen er valgt ind i
valgbestyrelsen sammen med Helle Grove
og Oluf Dahl.

Intet.

