Mariehøj Sogn, Silkeborg

Dato:

Blad nr.

Sognehuset, Almindsøvej 6

Formandens int. MT

8600 Silkeborg

22. oktober 2015
Kl. 18.30 – 21.00
Ikl. 18.15

Dagsorden

Beslutning

Afbud fra

Lisbeth, Jakob

1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt. Punkt 8 udgår.

2. Godkendelse af referat

Godkendt

3. Kirkens fotopolitik (bilag)

Fotopolitik revideres og omformuleres
se bilag.

MT

4. Messehageler

Vi fik desværre ikke midler fra Ny Carlsberg
Fonden. Forslag om at søge kirkefonden og
Nordeafonden.

MT og MS

5. Blomstertjansen

Menighedsrådet arbejder på en løsning. Hvis
der er tvivl henvendelse til menighedsrådet.
Der er beskrevet hvad der gives til.

Niels

6. 1. søndag i Advent

Hvis nogen har lyst til at være med til at
indsamle sponsorgaver, så er der brug for
dette.
Salg af lodder på selve dagen: Kirsten,
Helmer, Marianne, Niels Erik
Hvad skal pengene gå til?
Overskuddet går til julehjælpen, sogneplejen
samt børn og unge i sognet.

7. Budget 2016, endeligt
7.a Kvartalsrapport

Se bilag. Drøftelse af hvordan midler til
ekstern rengøring anvendes. Godkendt incl
målsætninger.
Se bilag. Det ser fornuftigt ud.

8. Præstenormering

Udgår

9. BUSK

Liturgi til søndag d 25.10 planlagt af Marlene
og Jakob godkendes. Trio Fabula medvirker.

10. Middelalderkirketur (bilag)

Forslaget modtages positivt. Kontakt til
forslagsstilleren – at arbejde videre med
dette. En kirke pr gang passer bedre

. Nyt fra sogneplejeudvalget

Y-Mens klub har givet 1000 kr til garn til
babyhuer.
-1–

25-10-2015

Hvem gør?

Niels og Niels
Erik

Jakob

. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen

Indgangen til skovkirkegården skal nytænkes.
Arkitekten Ejvind Vad har fået en bunden
opgave.

. Nyt fra præsterne
. Nyt fra kontaktperson

IT ansvarlig bliver frem over Charlotte.
De sidste ansættelsesaftaler er faldet på
plads.

. Nyt fra kirkeværgen

Forsikringen dækker ikke
skimmelsvampeangreb i præsteboligen, idet
der er tale om utæt tag. Ansøgning til
provstiudvalget

. Nyt fra formanden

Minihåndbog og kalender fra
Landsforeningen af menighedsråd. Flere kan
bestilles.

. Evt.

Billeder i gangen. Der arbejdes videre med en Inge
løsning

, den

underskrifter
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Poul

