Menighedsrådsmøde nr. 2.
Torsdag d.2.februar 2017 kl. 18.30
I konfirmandhuset.

Fraværende: Beata Fabricius. Betina Højgaard er suppleant.
Referat:

1. Godkendelse af dagsorden.
a. Godkendt
2. Meddelelser - herunder nyt fra præsterne.
a. Preben
i. Orienteringsmøde i stiftet: Der er endnu ikke fundet en dato, Preben giver besked
ii. Preben og Erling var på Askov Højskole på kursus for nye
menighedsrådsmedlemmer.
b. Merete
i. Døvemenigheden har fået lov at låne Askov kirke søndag d. 24 sept. kl. 14:00 og
efterfølgende låner de konfirmandstuen. Der hyres en vikarorganist til den
gudstjeneste og vi finder løsning på andre evt. praktiske opgaver
ii. Karen Paludan fortæller sagaer ved onsdagsmøde i marts – f. eks. d. 22.
Onsdagsmøde i efteråret Solveig Aagaard fortæller om en brevveksling under 1.
verdenskrig.
c. Inge
i. Har fået ny mobil
ii. Babysalmesang, der kom kun en mor og baby, men vi fortsætter og regner med at
det kommer flere
d. Hasse
i. Den nye højskoleforstander tiltræder i morgen (fredag d. 3.-2.), vi giver i den
anledning en gave ved receptionen.
ii. Tilmelding nødvendig til Luther arrangement d. 7. maj
3. Kvartalsrapport for 4.kvartal 2016.
a. Kvartalsrapport for 4 kvartal 2016 blev forelagt og godkendt.
4. Orientering om møde i foreningsnetværket i Askov d.23.november 2016.
a. Betina: det var fint at møde alle de andre foreninger og høre om de mange forskellige ting,
der foregår i Askov.
5. Aflønning af formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

a. Der går meget tid med dette arbejde og honoraret svarer slet ikke til den megen tid der
bruges. Fra og med januar 2017 honoreres formanden med kr. 30 000, de øvrige med
kr. 10 000 p.a. Budgettet for 2017 reguleres indenfor driftsrammen.
Ønsker om indkøb af løvblæser og opsætning af frostfri vandhane på kirkegården.
a. Løvblæseren indkøbes. Vandhanen skal skiftes.
Reparation af murværk på præstegård og konfirmandhus.
a. Arbejdet går i gang nu.
Ny dato for menighedsmøde.
a. Vi holder fast ved d. 12. marts
Sognetur til England.
a. Der er styr på det. Der er oprettet en konto for deltagerbetaling med tilhørende Master
Card. Turen skal økonomisk hvile i sig selv.
Orientering om møde d.17. januar med Ribe Stift ang. personalegaver.
a. Repræsentanter fra Ribe stift pålægges os at oplyser at man skal følge
Moderniseringsstyrlesens regler for personalegaver.
Evt.
a. På næste møder skal der sættes datoer på sognets udflugter.

