Side 1

Indkaldelse til
Menighedsrådsmøde i
Them Sognehus torsdag, d.
30. dec. kl 18.30 – 21.30

Dagsorden til torsdag, d. 30. nov. 2017
Side 1 af
Formand EN

Referat:
Sekretær: Ena Schmidt
Afbud fra: Liselotte Norlund
Fraværende:

REFERAT:
58

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

59

Godkendelse af gudstjenesteliste

Gudstjenestelisten godkendt.

Orienteringer fra:
a)Formand

Byvenskabsforeningen laver en tur til Letland d.
25-30 Juli
Rådgivningsaftalen fra Årstiderne arkitekterne
Er sendt til godkendelse i Provstiudvalget.
Ansøgning af 5% midlerne til en ny Trailer er
sendt til provstiudvalget.
Vi skal til at underskrive kvartalsrapporterne.

b)Præster

MR. har fået tilsendt en sogneprofil over Them
sogn fra kirkefondet.
29/11 var sidste gang med babysamlesang i år
og
D. 16 Janurar starter der et nyt hold op af
babysalmesang.
Bedsteforældre dag i kirken med konfirmander
d.14 december samt i Mariehøj d.6/12
Der har igen i år været afholdt Allehelgens
gudstjeneste.
Der er afholdt vellykket jagt gudstjeneste i
samarbejde med Bryrup/Them jagtforening
samt Hildegard von Bingen gudstjeneste i
samarbejde med Silkeborg Pilgrimsfællesskab.
Reformationsgudstjeneste d. 31/10

c) Kirkeværge

Der er kommet et tilbud på at få lavet
kapeldøren i Them.

d)Diverse udvalg

1. Referatet taget til efterretning.

Bilag følger

60

AKTION:

Side 2
1. Økonomiudvalg
2. Aktivitetsudvalg
3. Kirkegårdsudvalg
4. Maskinhusudvalg Bilag: Aftale om

2. de 9 læsninger med efterfølgende æbleskiver
i sognehuset.
4. rådgivningsaftale ligger til godkendelse i
Provstiudvalget.

teknisk rådgivning og bistand

e) Kontaktperson

Dags kursus i kommunikation for de ansatte, vi
hører mere om, hvor det skal afholdes.
Førstehjælpskurset er udsat til først i det nye år.

f) Kasserer

Regnskabet ser ok ud.

61

Konstituering
Valg af formand
Valg af næstformand
Valg af kasserer
Valg af kontaktperson
Valg af kirkeværge
Valg af sekretær
Valg af underskriftberettiget
Valg af bygningskyndig

Formand: Else Nørgaard
Næstformand: Helle Byskov Grove
Kasser: genvalg til Lisbeth Madsen
Kontaktperson: genvalg til Birgit Dalsgaard og
suppleant Steen Klercke
Sekretær: Helle Byskov Grove
Kirkeværge: genvalg til Oluf Dahl
Underskriver: genvalg til Birgit Dalsgaard
Bygningskyndig: genvalg til Steen Klercke.

62

Supplering af et medlem til kirke- og
kirkegårdsudvalget.

Bjarne Søballe

63

Godkendelse af bilag til
regnskabsinstruks

Regnskabsinstruks er godkendt.

64

Planlægning af
menighedsrådsmøder i 2018

Der er planlagt møder til hele 2018:
11/1,22/2,22/3,25/4,7/6,30/8,27/9,25/10,29/11
Møderne finder sted i Sognehuset kl. 18.30

65

Eventuelt

Der er sat annonce i avisen om ansøgning til
julehjælp.

Bilag: regnskabsinstruks med bilag for Them
Menighedsråd

