Referat af menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 29. september 2015 kl. 19.30
I konfirmandhuset.

Fraværende: ingen
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
a. Godkendt
2. Meddelelser - herunder nyt fra præsterne.
a. Preben
i. Personale udflugten til Løgumkloster og Ribe var et flot arrangement.
ii. Tryksager omdelt, der er også invitation til Stiftsmøde og Landemode torsdag d. 1.
oktober kl. 14:30
iii. Erling og Preben har været til møde med provstiudvalget ang. budget og
præstegård, der er fundet en løsning på problemerne
iv. Der holdes personalemøde fredag d. 13 nov. kl. 09:00
b. Inge
i. Er kommet godt gang med babysalmesang (ca. 8) og børnekonfirmander (ca. 34),
Mette er med til børnekonfirmander
ii. Halloween, ønsker annonce i lokalbladet en uge før samt plakater, der sættes op to
uger før
c. Hasse
i. Forhandler med borgmester og skoledirektør om ny konfirmand ordning
ii. Susanne Hauberg synger solosang af salme af Iben Krogsdal og melodi af Kristian la
Cour til fyraftenssang på torsdag
iii. Kirken på forsiden af bylaugets program
iv. To onsdagsmøder: 20. januar, provst Kræn Christensen med ”Nye rejsende” og 9.
marts, provst Anders Bonde med ”Lys i mørket”
v. Studietur til Sydengland om katedraler og haver: September ’16, hvis
konfirmandundervisningen bliver ændret, ellers bliver det maj ’16. Max
deltagerantal på 25. Præcis dato bliver meldt ud snart.
vi. Festgudstjeneste er allehelgensøndag kl. 15:00, der kommer et omfattende
musikprogram, som højskolen betaler.
vii. Kirkespil er på plads i forhold til Sløjdscenen. Luther, forår 2017
3. Nyt regulativ for kirkegården.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

a. Provstiudvalget har ændret lidt i ovnnævnte regulativ. Ændringerne er tilrettet efter de tre
afdelinger af kirkegården. Der bliver for fremtiden kun lagt grus og ikke skærver på
gravene.
b. Iben og Hasse har fundet ud af at der mangler nogle småting vedrørende nummerering,
dette bringeds i orden.
Beplantningen på den ny kirkegård.
a. Landskabsarkitekten vil gerne at alle det tiltænkte stauder er synlige på kirkegården. Anne
Marie kommer med et udspil for en dato for et møde.
Varmestyring i kirken.
a. Kirkens termostat er enten 12 grader eller 20 grader. Mette ønsker at den laveste
temperatur er 15 grader, da det ellers er for koldt når hun skal øve. Vi kontakter en
varmekonsulent fra ministeriet. Ulla aftaler tid for møde.
Mødetidspunkter.
a. 2. december; 12. januar kl. 17:30; 23. februar; 5. april; 10. maj; 7. juni
b. Mette inviteres til mødet d. 12. januar
Koncert med Musica Ficta.
a. 15. februar ’16 vil højskolen evt. holde koncert i Askov kirke i.f.m. kurset ”Syng for livet”
Kristian la Cour foreslår at vi deles om udgiften. Vi skal lige høre Mette hvilke aftaler hun
ellers har indgået. Hvis hun ikke har sagt ja til andet siger vi ja til Musica Ficta.
Evt.
Revisionsprotokollat for årsregnskab 2014. (lukket punkt) Udskudt til næste møde.

