Dagsorden for
menighedsrådsmøde.

Dag og år.
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3. juni 2010

Formands initialer
KL

Referat for menighedsrådsmøde

Mødested:
Kirkesalen kl. 19.30 - 22
Fraværende:
Elna Veje Olesen
Formanden:
Gennemgang og underskrift af
vedtægter

Gennemgået og underskrevet

Kassereren:
1) I forbindelse med
1)
budgetlægningen blev der rejst flg.
spørgsmål til drøftelse og beslutning:
- Skal det fortsat være muligt at
bestille kirkebil (udgift minimum
400 kr. pr gang)

- Nedsætte omkostningerne for
kirkebladet fx. a)samarbejde med
andre kirker, b)reducere
omkostningerne ved trykningen,
c)beskære antallet af kirkeblade

Tilbuddet om kirkebilen er blevet drøftet.
Besluttet at tilbuddet fortsætter.
HN retter forespørgsel til provstiet om det er muligt i fællesskab
at forhandle prisen med TAXA.
Drøftet – KL udarbejder et responsum til menighedsrådsmødet d.
18. august

KL får lavet prøve ombinding hos bogbinderen. En ombinding
koster lidt under ½pris af nypris for en salmebog.

- Ombinde salmebøgerne

2)Annoncering på de gule sidder i
telefonbogen

3)Jordsalgspengene er frigivet,
Til drøftelse: Den fremtidige
handleplan
(bilag 1)
Kontaktpersonen:
Kirkeværge:

2)Annoncen koster omk. 2300 kr/årligt. HN undersøger aftalen
med telefonbogsudbyderen.
Beslutning: Annoncering er i orden, men kun med nødvendige
oplysninger.
3)Besluttet at afholde byggemøde –KL udsender dato.

Arbejdsmiljø:
Organisten oplyser at der er meget koldt på orgelbænken, hun er
gennemkold efter tjenesten.

Sognepræsten:

a)Projektor i stykker, udskiftes på garantien.
b)Ønsker indkøb af 5 cafeborde og 20 cafestole, anslået pris
2500,- Bevilliget
c)Planer om at lave formiddag eller eftermiddags møde for ældre
– TP arbejder videre

Sekretær:

Forslag om at ændre standard dagsordenen således at der tilføjes
et punkt med ”indkomne forslag” med tilkendegivelse af om
punktet er til drøftelse eller beslutning

Kirke og kirkegårdsudvalget:
Orientering

Er i gang med at indhente tilbud på vvs-arbejde og murer-arbejde
på kirken
Forslag fra TP til udvalget om at kigge på Grøn kirkes
hjemmeside. www.gronkirke.dk/
Anmoder om at skifte det defekte teleslyngeanlæg – Der er
indhentet tilbud – Bevilliget.

Præstegårdsudvalget:
Orientering
Kulturudvalget:
Efterretningssager:

Evt.:
Lukket møde
Udfærdiget den 28. maj 2010
Astrid Nygaard Larsen

Referent ANL

Bilag 1

Prioriteret liste for anvendelse af jordsalgspengene jvf. referatet d. 15. sep. 2009
Projekter
Ansvarlig
Indfrielse af lån
Henning
Omkostninger i forbindelse med salg mm
Kantsætning på kirkegården

(Projektet er lavet)

Stendige + fældning af graner ud mod
Albanivej + genbeplantning

Anne + kirke -og kirkegårds. udv.(Astrid) Stiftet er søgt om
igangsætningstilladelse.

Udskiftning af tage på øst –og vestfløj
Vestlænge: gulv, garage og porte
Renovering af gæsteværelset i præstegården +
trappeopgang

Karsten + Præstegårdsudvalg(Rikke)

Renovering og vedligeholdelse af store træer i
præstegårdshaven
Fældning af kastanjetræet samt re-etablering
med stabilgrus og perlesten
Anne, Præstegårdsudvalget(Rikke) Thue
Anlæg af gårdsplads med bøgehæk
Indvendig kirkekalkning
Fuldstændig eller delvis renovering af kapel –
Forskønnelse af niece i koret
Våbenhuset, genåbning af vindue

Kirke -og kirkegårds. udv.(Astrid)

