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Referat, torsdag, d. 28. feb. 2019
Formand EN

Referat af
Menighedsrådsmøde i
Them Sognehus, torsdag d.
28. feb. kl. 18.30 i
Sognehuset

Dagsorden:
Sekretær: Majbritt K. Roulund
Afbud fra:
Fraværende:

REFERAT:
6

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.
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Behandling og godkendelse af
regnskab 2018.
Regnskabsfører Mona B K
Hansen gennemgår regnskabet.
Bilag: Regnskab 2018_Them_2

Regnskab 2018 er gennemgået, godkendt og
afleveret med tidskoden;

Orienteringer fra:
a)Formand

I morgen byder vi velkommen til den nye
gravermedhjælper Karsten Rix Jørgensen.
Pamflet modtaget fra Høsterkøb
Menighedsråd om fremtidens folkekirke.
De ansatte på kirkekontoret vil gerne, at MR
giver besked ved længerevarende møder på
kirkekontoret.
Arbejdstilsynet har anmeldt, at de kommer
på uanmeldt besøg.
Der er kommet indkaldelse til møde for
graver og kirkeværge i provstiet.

b)Præster

Der har været konfirmandgudstjenester og
forældremøder.
Der kommer en artikel om Them sogn i
Kirkefondets magasin om projektet Dåb i
dag.
Der er fastelavnsfamiliegudstjeneste på
søndag.
K-dag for konfirmander d. 27. marts.

c) Kirkeværge

Minilæsserens skovl er gået i stykker.
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”Them Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
13347816, Regnskab 2018, Afleveret d. 2802-2019 19:18”

AKTION:

Side 2

Vandpost på Brande Kirkegård er fornyet.
Indvendig kalkning af Brande Kirke er bestilt.
d)Diverse udvalg
1. Økonomiudvalg
2. Aktivitetsudvalg
3. Kirkegårdsudvalg
4. Maskinhusudvalg

Ad 1) Referat fra 21.2.19 taget til
efterretning.
Ad 2) Holdt møde d. 21.2.19. Ønske om
visionsmøde for personale og
menighedsråd.
Jost, Helle F, Andreas og Majbritt foreslår at
lave en pilgrimsgudstjeneste 2. påskedag
samt en stillegudstjeneste en søndag aften i
efteråret. MR er meget positive overfor
dette.
Fugletur d. 12. maj i Salten Skov.
Morgenmad og gudstjeneste hos Bjarne på
Lyngkrogvej.
Præster, organist og frivilligkoordinator
holder møde med Toftevang d. 21.3.
Ad 3) Møde om igangsættelse af 2. etape af
kirkegården d. 6.3.
Ad 4) Har fået godkendt maskinprojektet af
provstiet. Nu skal firmaer inviteres til at give
tilbud på det.

e) Kontaktperson

Årligt medarbejdermøde blev afholdt sidste
fredag.
Der har været afholdt møde med forskellige
foreninger her i Them om kalenderstyring.

f) Kasserer

Intet nyt.
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Drøftelse og godkendelse af, at
menighedsrådet indhenter
børneattest på alle nyansatte
medarbejdere.

Godkendelse af at menighedsrådet
indhenter børneattest på alle nyansatte
medarbejdere.
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Godkendelse af årsberetning
2018

Godkendt.

Bilag: Årsberetning 2018 for Them
Sogns Menighedsråd
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Drøftelse og godkendelse af, at
menighedsrådet påskønner
frivillige ved ophør af indsats.

Menighedsrådet beslutter at give en
erkendtlighed til frivillige, som stopper ved
kirken. Frivilligkoordinatoren har ansvaret
for dette.
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Eventuelt

Kirkekaffe - forsøg: Bordet med kaffe stilles i
kirkens sideskib, når der er dåb.
Menighedsrådsmedlemmer deler kaffe ud.
Kirstine har været til møde i KK44. Dette års
tema er Magten og æren.
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