Menighedsrådsmøde nr. 1.
Tirsdag d. 10. januar 2017 kl. 18.30
I konfirmandhuset.

Fraværende: ingen
Referat:

1. Godkendelse af dagsorden.
a. Godkendt
2. Meddelelser – herunder nyt fra præsterne.
a. Preben Simonsen
i. Orienteringsmøde for nye menighedsrådsmedlemmer, d. 23.-2. kl. 19:00 i
domkirken.
ii. Infomøde 31.-1. Kl. 19:00 på Askov Højskole, Malt provsti inviterer. Vi tilmelder os
individuelt.
iii. Personalemøde d. 17.-1. kl. 09:00 – 10:00
iv. D. 5.-12. har Preben Simonsen haft møde med blomsterdamerne, der ønsker møde
med det stående udvalg angående fyrrummet, bl. a. maling.
v. SAMS møde i Helle hallerne 23.-2. kl. 19:00 m. sognepræst Mette Hvid Olsen fra
Varde. Efterfølgende generalforsamling.
vi. Merete tager kontakt til bylauget angående deres fælleskalender over
arrangementer
b. Merete
i. Merete og Hasse har i mandags været ude at hilse den nye skoleinspektør på
Askov-Malt skole velkommen.
c. Inge
i. ”Luthers nøgle” møde i Bramming 26.-1. for de der deltager med poster.
d. Hasse
i. Lutherarrangementer, bl. a. 2. marts: fyraftenssang, hvor der synges Luther salmer
med nye melodier og tekster af Iben Krogdal.
ii. Udfordringer omkring det nye lydsystem i kirken er ved at blive løst
3. Revisionsprotokollat vedrørende kasseeftersyn 13.december 2016.
a. Eftersynet gav ikke anledning til bemærkninger, det blev forelagt og taget til efterretning
4. Tyverisikring af præstegården.
a. Hasse indhenter tilbud
5. Sognetur til England.

6.

7.

8.
9.

10.

a. Afrejse fra Billund d. 7.-4. 10:20; hjemrejse til Billund 11.-4. ank 22:15. Der er 23 tilmeldte.
Hasse får et midlertidigt Visa-kort med, og regnskabsføreren assisterer med
praktiske/administrative opgaver.
Kirkefrokost i forbindelse med Luther-året.
a. D. 7.-5. Gudstjeneste kl. 11:00 v. Merete. Hasse fortæller om Luthers Tisch Gesprech. Det er
nødvendigt med tilmelding.
Orientering om møde med Ribe Stift ang. personalegaver.
a. Preben orienterer med baggrund i et allerede udarbejdet oplæg. Hasse og Preben
Simonsen mødes med stiftskontorchef og hr-konsulent fra stiftet.
Dato for menighedsmøde.
a. D. 12.-3. Samtidig er der kirkekaffe.
Dato for kommende menighedsrådsmøder.
a. Tirsdag d. 7.-3. kl. 18:30, Hasse og Merete laver kaffe; tirsdag d. 4.-4. kl. 18:30, Beata laver
kaffe; 3.-5. kl. 18:30, Preben og Erling brygger kaffe; 7.-6. kl 18:30, Ulla laver kaffe.
Evt.

