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Referat, torsdag, d. 31. jan 2019
Formand EN

Referat af
Menighedsrådsmøde i
Them Sognehus torsdag, d.
31. jan. kl. 18.30

Dagsorden:
Sekretær: Majbritt K. Roulund
Afbud fra: Birgit Dalsgaard
Indkaldt:
Fraværende:

REFERAT:
1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2

Orienteringer fra:
a) Formand

Afsked med Liselotte Nordlund i fredags. Vi
ønsker hende alt godt i det nye.
Else har været til fællesmøde med foreninger i
Gjessø. Mulighed for at lave et kulturelt
arrangement med Gjessø Forsamlingshus.
Indkaldelse til generalforsamling i
Distriktsforeningen af Menighed d. 26. marts kl.
17.00 i Balle Sognegård.
Bevilling fra provstiudvalget til plæneklipper på
Brande Kirkegård.
Himmelske dage på Heden i Kristi
Himmelfartsferien i Herning. Sæt X i kalenderen.

b) Præster

Jost van Ingen har startet børnekor. Ca. 22 børn
er med. Skal medvirke ved
fastelavnsgudstjenesten d. 3. marts.
Them Bibliotek og sognet arrangerer teater og
spisning for konfirmanderne d. 7. marts.
Julegudstjenesten d. 23.12. kl. 16.00 var godt
besøgt.
Nyt babysalmesangshold er startet med 15
tilmeldte.
Majbritt har holdt konfirmandgudstjeneste og
forældremøde.
Majbritt har ferie i uge 7.

c) Kirkeværge

Der arbejdes på at skabe mere plads omkring
orglet i Brande Kirke. Skærmvæggen ind til
orglet fjernes.
En vandpost på Brande Kirkegård er utæt, og
der er løbet meget vand ud.
Præsteboligen: Køleskabet er fornyet.
Brændeovn købes, og nyt lydloft er sat op i
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spisestuen.
Them Kirkegård: Pasquigler (stanglåse) er
monteret på kirkegårdslågen ved den østre
hovedindgang til Them Kirkegård.
Der kan nu tændes lys på kirkegården indtil kl.
21.00.
Døren til kapellet er repareret.
Kontorbygningen: Ny varmeveksler i fyret.
Sognehuset: Varme i gulvet er lavet.
Trappen udenfor sognehuset er ved at blive
lavet.
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d) Diverse udvalg
1. Økonomiudvalg
2. Aktivitetsudvalg
3. Kirkegårdsudvalg
4. Maskinhusudvalg

Ad. 1) Referat fra d. 24.1.19 tages til
efterretning.
Ad 2) Intet nyt. Møde i udvalget d. 21.2.19.
Ad 3) Har holdt møde med provstiets
takstudvalg. Lasse Fisker er i gang med
tidsregistrering for vedligehold af de forskellige
gravstedsformer.
Ad 4) Hele det opdaterede projekt er sendt ind
til provstiudvalget til godkendelse.

e) Kontaktperson

Intet.

f) Kasserer

Der bliver et pænt overskud på regnskabet
2018.

Orientering om
persondatalovsforordningen ved
Andreas

Persondatalovsforordningsudvalg: Marianne
Sehested og Andreas.
Menighedsrådet skal have en formuleret politik
for, hvordan vi behandler folks data.

Bilag: slides fra kursus 17012019
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Gravermedhjælperstillingen.

Der er ansat en ny gravermedhjælper til d. 1.
marts.
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Eventuelt

Intet.

