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Dagsorden

Beslutning

Hvem gør?

Afbud fra Kirsten, Lisbeth
1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Hvordan er sommeren gået?

Der har været travlt i første periode,
udfordring at vi dækker ind for andre præster
i teamet. To uger var der kun to præster, der
kunne trækkes på emiritus.
Roligt herefter. Det går fint i sognet, men
svært at skulle hjælpe andre sogne.
Kommunikationen er svær. Der mangler
adgang til mail til kirketjeneren fx i fht
begravelse og i samarbejdet med Silkeborg
Kirke. Forslag om at der er en fælles
kalender, hvor alle har adgang til at se det
aftalte.
Niels
Morgensang er pænt besøgt. Det kunne være
hensigtsmæssigt at det ligger i skolernes
sommerferie.

3. Orientering om budget 2015

Der er brugt 50 % af budgettet pr 30.6, så det
ser fint du.
Kommunikation – IT dyrerere end forventet
Dansk Sømandskirke mere en budgeteret
Efteruddannelse – forbrug på 125 % pga
kirketjeneruddannelse og årlig kursus for
kordegne

4. Min sidste vilje (bilag vedlagt + Vi ønsker at en af præsterne kommenterer
print på mødet)
Forslaget. Herefter udsendes til MR.
5. Orientering om kapel og
handlinger (bilag)

Fordeling af begravelser imellem kirke og
kapel er uforandret. Men der er samlet set
sket en stigning i antal begravelser i 2015.

6. Principbeslutning om ikkebudgetterede udgifter

Ikke budgetlagte og ikke uopsætlige udgifter
kan først anvises efter MR s godkendelse.

7. planlægning af
orienteringsmødet d. 23. august

Kirkefrokost først og herefter orientering fra
MR. Tovholder er Niels. Der bydes
velkommen, hvad arbejder menighedsrådet
med. Niels Erik om økonomi, Poul som
kirkeværge, Inge omkring kirkegården, Niels
som kontaktperson for de ansatte, Inger
omkring det sociale, præsterne i fht liturgi
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Jakob
Marianne

Niels

Indkomne forslag – hvad er status og
hvordan har vi arbejdet med det. Tidsramme
ca 45 min.
8. Udflugten d. 16. august

Starter med gudstjeneste kl 10, kirkekaffe,
herefter med bus til Ribe kl 12.30.
Rundvisning i Ribe med Elof og Kirsten.
Middag kl 17.30 på en restaurant
Vi er tilbage kl 21.

. Nyt fra sogneplejeudvalget

Møde d. 13. august – høstgudstjeneste
drøftes.
Der strikkes babyhuer. Ansøgning om penge
til garn hos YMEN

. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen

På skovkirkegården er der sat 75 urner ned.

. Nyt fra præsterne

Indskrivning til konfirmation d 30. august.
Morgenundervisning indtil jul, efter jul
eftermiddag og hele dage.

. Nyt fra kontaktperson

Der har været møde omkring kordegne
afløsning Mariehøj og Silkeborg.
Forventninger er beskrevet, så der foreligger
en samarbejdsaftale.

. Nyt fra kirkeværgen

Der er kommet ekstra hjul under bordene i
sognehuset.
Det nye udhus ved præsteboligen er nu
færdigt.
Etablering af ny dør indtil Charlottes kontor.
Der er indhentet 1 tilbud incl montering.
Der indhentes et tilbud mere og planen er at
ansøge provstiudvalget
Elsparepærer – der arbejdes videre med
dette.
Der er etableret vindautomatik i fht lugerne i
tårnet.

. Nyt fra formanden

9. Ansøgning til kursus

. Evt.

Niels Erik

Invitation til kreering 26.8 kl 10 i Aarhus
Domkirke af Jakob Nissen. Marianne kan ikke
komme. Der er en plads til sammenkomsten
bagefter, se invitation
Samvirkende menighedsplejer. Lisbeth Rau
Jensen vil gerne deltage.
Bispevielsen d. 6. 9 – Niels Erik og Inger W
Marianne
deltager.
Takkehilsen fra Kjeld Holm.
Der bevilliges ansøgt kursus til udgift af 750
Niels
kr incl transport og penge til den lille
basispakke 700 kr
VIPS møde d 19. august kl 16. Inger og
Marianne kan ikke deltage. Inger W sender
en hilsen, der læses op.
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Poul

Budgetsamråd d 20.8.15
Foldere om kirken, sidste hold er lagt frem.
Der skal revideres til ny udgave.
Jakob,
Kirkekaffe – sendes ud pr mail. Den som er
Marianne
ansvarlig for kirkekaffe, giver sig til kende til
Susanne/Edel
organisten. Organisten sætter kaffe over hvis
ingen har meldt sig.

, den

underskrifter
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