Menighedsrådsmøde nr.5
Torsdag d.17.maj 2018 kl. 18.30
I konfirmandhuset.

Fraværende:

1. Godkendelse af dagsorden.
a. Godkendt med tilføjelse af punkt 6.
2. Meddelelser - herunder nyt fra præsterne.
a. Preben
i. Menighedsmøde m. kirkefrokost, 58 fremmødte d. 6. maj
ii. Elin Melvang har modtaget en erkendtlighed for lang og tro tjeneste som
blomsterpige
iii. Vi er kommet med i Ugeavisens ”Fokus på Askov”
iv. Aftalt samtale med biskoppen d. 25. maj kl. 9-10
v. Mette har bedt om at få lov at tage til organistforeningens årsmøde d. 28 maj, det
får hun lov til
vi. Ved cellokoncerten har cellisten brug for pause mellem de to musikstykker. Der vil
bliver serveret en lille forfriskning i denne pause.
b. Ulla
i. Det er p.t. 80 tilmeldte til menighedsudflugten.
ii. Kaffe købes af højskolen.
c. Hasse
i. Henstiller til at det stående udvalg snarest muligt aftaler et møde med Søren.
ii. Udleverer oversigt over morgen- og fyraftenssang for resten af 2018.
iii. Der bliver trykt en ny brochure om kirken.
iv. De to Wegner stole er blevet stjålet fra kirken d.d.
d. Inge
i. Konfirmationen her i Askov gik rigtigt fint.
3. Godkendelse af Budget 2019.
a. Askov Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 83486813, Budget 2019, Bidrag budget afleveret
d. 13-05-2018 10:40 er godkendt af menighedsrådet
4. Kvartalsrapport for 1.kvartal 2018.
a. Underskrevet og vil blive sendt til provstiet med den anbefalede anmærkning.
5. Opførelse af kirkespil 2018.
a. Stykket er valgt. Der skal nu findes skuespillere. Datoen skal ligge fast inden sommerferien.
6. Samarbejde med Grundtvigsk forum
a. Samtale café torsdag d. 27.-9. kl. 18:00 – 20:00, journalister vil blive inviteret til at komme
med oplæg til temaet ”Er du sikker?”
b. Forslag om at invitere Helle Skårup til at holde sit oplæg: ”Sorrig og glæde” d. 29.-1.-2019
kl. 19:30.
7. Eventuelt.
a. intet

