Mariehøj Sogn, Silkeborg

Dato:

Blad nr.

Sognehuset, Almindsøvej 6

Formandens int. MT

8600 Silkeborg

13. maj 2015
Kl. 18.30 – 21.00
Ikl. 18.15

Dagsorden

Beslutning

Afbud fra
1 Godkendelse af dagsorden

Tilføjelser:
Pkt. 5 Forespørgsel om musikarrangement.
Pkt. 6 Flytninger af møblement i sognehus.

2. Kvartalsrapport

Enkelte afvigelser uddybet og drøftet. Intet
alarmerende, kun forklarlige udsving.

3. Sognepostkassen

Formanden præsenterede
adgangsmuligheder mv. til Landsforeningens
intranet-websted, ”Den digitale arbejdsplads”.
Et kortere resumé af præsentationen følger
på skrift.

4. Ansøgning (Syng Nyt) bilag

Vi har tidligere støttet digitalisering af
Salmebogen. Dette er et andet projekt.
Denne ansøgning angår udbygning af
databasen med nyere salmer.
MR skønner, at vi på flere felter kan få glæde
af databasen og tiltræder ansøgningen med
et bidrag på 1000,- kr.

5. Forespørgsel,
musikarrangement

”Frokostjazzen Silkeborg” ønsker at låne/
leje kirken til gospel-koncert d. 25. oktober.
Der vil være tale om uheldigt sammenfald
med KK44-åbningen, hvorfor vi afviser.

6. Flytninger af møblement i
sognehus

Af hensyn til arbejdsmiljøet ønskes løft og
flytning af møblement i sognehuset
minimeret. Kirkeværgen tager initiativ til
montering af to hjul mere pr. bord, ligesom
stolevogne tages i brug. De nærmere
praktiske tiltag drøftes med sognehusværten.
Samtidig gøres indledende overvejelser om
udskiftning af hele møblementet, på længere
sigt. Noget mere praktisk, håndterbart. Og
bl.a. også med bordplader, der nemmere
holdes renere.
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Hvem gør?

. Nyt fra sogneplejeudvalget
. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen

4. maj – arrangement afviklet på meget
tilfredsstillende vis.
Kirkegårdscaféen lukker indtil videre. For få
benytter tilbuddet.
Vores repræsentanter viderebringer et ønske
fra vores præster om ”lydafskærmning” eller
andet, under handlinger i kapellet.

. Nyt fra præsterne

Årets konfirmationer er nu veloverståede,
med lidt over 80 konfirmander.
Overvejelser om muligheden for fremtidig
konfirmandhjælp blev drøftet, foranlediget af
konkret situation i år.
Vellykket møde med sognets skole er afholdt,
mhp. mere smidig placering af
undervisningen på kommende
konfirmandhold. Bl.a. imødekommes ønsket
om flere hele dage.

. Nyt fra kontaktperson

Kaja Christensen er ansat som ny organist
(assistent) og Martha Fyrstenborg er ansat
som ny korleder. Begge er delvist tiltrådt
arbejdet.

. Nyt fra kirkeværgen

Skimmelsvampeproblematik i præsteboligen
og vandskadeproblemtak samme sted er på
vej til at være udbedret. Der søges i første
omgang dækning hos forsikringen og
sekundært om hjælp fra provstiudvalget.
Inddækning ved spiret på kirken står til
udskiftning/renovering. Processen
iværksættes snarest.
Opførelse af udhus ved præsteboligen
påbegyndt. Udgift afholdes af provstiet.

. Nyt fra formanden

Budgetsamråd i uge 21 (menighedsråd og
Provstiudvalg).
Foredragsrækken i studiekredsen for
Mariehøj og Silkeborg sogne, i efteråret er på
plads og folder på vej ud. Temaet er ”Til
fælles bedste”.
Stillingen som personalekonsulent i provstiet
opslås snarest.

. Evt.

Aktivitetsudvalget: forespørger om mulighed
for at finansiere konkret forfatterbesøg til
sogneaften i november. MR anbefaler, at der
søges samarbejde med et nabosogn om
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begivenheden.
Næste møde: placering af MR-møde og
julefrokost i december.

, den

underskrifter
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