Menighedsrådsmøde nr. 4.
Torsdag d.4.april 2017 kl. 18.30
I konfirmandhuset.

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden.
a. Godkendt
2. Meddelelser - herunder nyt fra præsterne.
a. Preben
i. Indtil videre 10 tilmeldinger til ”Luther øl” d. 7. maj
ii. Rams repræsentantskabsmøde 25.-4. kl.19:00, i Sædding kirke, Preben deltager
iii. Invitation fra Rams til at møde præster og Rams repræsentanter i Malt provsti i juni
måned, tidspunkt følger senere
iv. Husk at skrive på hvem der har bestilt, når vi foretager indkøb.
v. På maj-mødet skal vi have budgettet på. I den forbindelse skal der være en kort
formulering af visioner for den kommende periode, hav dette in mente.
b. Inge
i. Afsluttet minikonfirmander med påskeoptakt, det gik rigtigt fint
ii. Inges konfirmandhold er ikke kommet med i Vejenavisen på samme sted som de
andre, da avisen har glemt at give Inge besked om at indsende informationer. Inge
sender en mail til forældrene.
c. Merethe
i. Bibelfortælling på Askov-Malt skole bliver ikke til noget i denne omgang.
ii. Luthers nøgle gik rigtigt godt.
d. Hasse
i. Gudstjenesteplan foreligger indtil januar 2018
ii. Per Tækker takkes for indsatsen med indramning og ophængning af kunstværker i
konfirmandhuset.
iii. Billedprædiken langfredag, med bidrag fra billedkunstneren og en musiker
3. Arbejdstilsynets Besøgsrapport.
a. 29. marts var de på besøg, vi får en grøn smiley, der gælder i fem år, da der ikke var noget
at påtale
4. Budget for sogneudflugt til Salisbury.
a. P.g.a. uklarhed er Hasse indstillet på selv at betale for turen
b. Menighedsrådet pålægger Hasse at han ikke selv betaler for turen
c. Vi skal fremover være helt klare og specifikke på aftaler i.f.m. lignende arrangementer

5. Børne-koncert.
a. Vi arrangerer en koncert for børnefamilier med Sille og Palle, en eftermiddag i november
eller januar. Tidspunktet fastsættes senere.
6. Ny leder af indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
a. Det bliver skrevet i kirkebladet og Virkelyst, og vi forhører os i vores netværk
7. Udgifter til istandsættelse af kirkens fyrrum.
a. Paugan har givet et tilbud på kr. 7 700. Ken Andersens tilbud er på kr. 7 116 eller kr. 2 500
Alle tilbud er ekskl. moms. Vi vil gerne have det lavet, og det skal være den bedste og
derfor dyreste løsning.
8. Adgang til spiret.
a. Der kan laves en stige i aluminium, der arbejdes på denne løsning, da aluminium ikke
ruster.
9. Dato for tur med personale og frivillige.
a. Søndag d. 1. oktober 2017
10. Udgifter til sognetur.
a. Programmet fremlagt v. Ulla
11. Reparation af murværk på præstegård og konfirmandhus.
a. Der er endnu ikke sket noget, på trods af at der er blevet rykket for det adskillige gange.
12. Evt.: Intet

