Mariehøj Sogn, Silkeborg

Dato:

Blad nr.

Sognehuset, Almindsøvej 6

Formandens int. MT

8600 Silkeborg

25.2.2015
Kl. 18.30 – 21.00
kl.
I 18.15

Dagsorden

Beslutning

Hvem gør?

Afbud fra Charlotte og Jakob.
1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat

Godkendt

3. Godkendelse af regnskab 2014 Mariehøj Sogns Menighedsråd CVR
(bilag)
38807528, Regnskab 2014, afleveret d. 25.2.
2015 14:44 godkendes af menighedsrådet.
4. organist- og korsituationen

Niels orienterer omkring korsituationen.
Status er, at vi pt. er uden korleder til Spirekor
og Pigekor. Dette er beskrevet på
hjemmesiden og der er sendt brev ud til
spirekoret.
Der undersøges forskellige muligheder
omkring vikar.
Assistent og korleder skal ansættes på den
måde, at det kan søges sammen eller adskilt.
Forslag om at Niels, Kirsten og Charlotte
træder sammen i næste uge og udarbejder
Niels, Kirsten
forslag.
og Charlotte

5. Udhus v. præstebolig,
tegninger, Mogens Svenning

Vi afventer sidste tilbud og sender herefter til
Provstiudvalget.

6. Sogneudflugt den 3. juni til
Ribe. Merudgift pga. dagstur?
a. Kirkeliv

I invitationen beskrives at det er for dem med
tilknytning til Mariehøj Sogn.
Sommerudgaven af kirkeliv udarbejdes

b. Underskrifter

Vi vil afprøve at referat læses op ved
slutningen af mødet udskrives og
underskrives

7. Repræsentant i korshæren.
(bilag)

Marianne skriver tilbage at vi pt. ikke kan
finde en. Der spørges ud i frivilligkredsen om
en er interesseret.

8. Forslag om kunstudstillinger i
sognehuset (Bilag)

Vi takker pænt nej tak. Der er stor interesse
for konfirmandbillederne som hænger på
bagvæggen.
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Poul

Marianne,
Malene,
Susanne og
Edel

9. Blomsterhilsner

Nyansatte: Alle får en buket til 200 kr
fastansættelser
Dem med tilknytning til kirken:
Blomsterhilsner udsendes efter aftale med
Lisbeth, som er ansvarlig. Beløb op til 200 kr.

10. KK44 – skal vi deltage med
noget?

Ejnar Stobbe forestår en Karen Blixen
fortælling mandag i uge 44.
Der er tilbud om at vi kan lægge hus til
åbningen lørdag d. 24.oktober kl 15 koncert
med saxofonist Christian Vuust. Vi siger ja.
Pernille Overø danseforestilling – dette tages
stilling til i aktivitetsudvalget.

Inge

11. MR-udflugt, hvornår?
Udvalg?

Udflugt til Ribe for at besøge Elof. Der
arbejdes på en dato væk fra KK 44

12. Deltagelse i landsmødet på
Nyborg Strand fra Inger W. og
Inge og evt. andre?

Der bevilliges deltagelse af Inger Westphael
Inge Kallestrup har deltaget i
distriktsforeningens møde og er delegeret
derfra.
Møder i fht bispekandidatur afholdes
forskellig steder – ses på IT skrivebordet.
Onsdag d 6. maj sidste frist for afgivelse af
stemmer. Bispevielse 6. september i Århus
Domkirke

. Nyt fra sogneplejeudvalget

Tirsdags træf udflugt planlægger udflugt til
Galten.
Invitation til Samvirkende Menighedsplejernes
ordinære årsmøde i april. Inger W deltager
ikke.
Inger W
Database – Inger W udfylder og sender ind.
Borgernetværk omkring ensomhed. Inger W
deltager.

. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen

Kirkegårdens regnskab skal lægges ind under
Silkeborg Kirke. Der har været møde med
Kirkeministeriet og det kan ikke ændres.
Kirkegårdscafeen mandag formiddag
foreløbig indtil pinse. Herefter tages op om
det skal fortsætte. Der er 0-3 besøgende.

. Nyt fra præsterne

Der arbejdes meget med udfordringen i at
konfirmanderne er her kl 13.45-15.45 i
foråret.
Tilbud fra Anne Mette Larsen i forhold til
messehagler. Dette tages op på et MR møde.

. Nyt fra kontaktperson

Orientering om diverse personalemæssige
forhold.

. Nyt fra kirkeværgen

Der er indkaldt til bygningssyn d. 12. marts.
Der indhentes tilbud på en elektrisk
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Inger, Niels

Poul, Niels
Erik

stormsikring til lugen i tårnet
Der er udført reparation på kirketaget,
forsikring dækker. Næste opgave er en dør til
Charlottes kontor.
. Nyt fra formanden

Formandsmøde i sidste uge i Kragelund.
Vedtægtsændring i fht personalekonsulent.
Der skal være en bestyrelse. Marianne
deltager i dette arbejde. Stillingen er ½
tidsstilling.
Mødet med Silkeborg Sogn – de vil gerne
spise med. 26.marts kl 17.30
Studiekreds i efteråret mandage: Temaet er:
Til fælles bedste

. Evt.

, den

underskrifter
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Susanne

