Mariehøj Sogn, Silkeborg

Dato:

Blad nr.

Sognehuset, Almindsøvej 6

Formandens int. MT

8600 Silkeborg

10. juni 2015
Kl. 18.30 – 21.00
Ikl. 18.15

Dagsorden

Beslutning

Afbud fra

Præsterne, Niels, Lisbeth og Birthe

1 Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat

Julefrokost den 9. dec.
Kort MHR-møde den 2. dec kl. 18.00 – 19.15

3. Budget 2016 (bilag)
-

-

forsøg med elsparepærer
i kirken. Gå evt. forbi
våbenhuset og se
forskellen. Lyset tændes
til venstre for døren til
teknikrummet.
Prioritering af
budgetønsker

4. Koncertmidler, Carl Nielsen
(bilag)

Der ansøges om anlægsbevillig til:
Udskiftning til elspare-pærer i kirken
Reparation af ventilationsanlæg
Nyt inventar til sognehuset (punktet skal
have opmærksomhed fremover i forhold til
type af møbler, økonomi mm)
Maling af indvendige vægge i sognehuset
Der bør være ekstra penge til
konfirmanderne i forhold til forplejning.
Det vurderes at der er penge til at følge plan
A

5. Lån af kirken (bilag)

Prinsens Musikkorps ønske om at bruge
kirken til koncert den 19. november
imødekommes

6. Korsituationen i
sommerferietiden

Kim laver en plan for sommeren, hvor der
ikke synges motet, men han spiller et stykke
musik selv, således at der spares på
koristerne.

7. Beretning fra delegeretmødet

Inge K og Inger W. var afsted.
Der kommer referater på Menighedsrådenes
hjemmeside samt i bladet.
Søren Abildgaard blev valgt som ny
formand.

. Nyt fra sogneplejeudvalget

De 2 udflugter – Tirsdagstræf- og
Sogneudflugt – er blevet afviklet godt.
Forespørgsel på mulighed for at bruge
kirketaxa til koncerter. Der blev sagt nej.

. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen

Problemet med støj under bisættelser og
begravelser på kapellet forsøges afhjulpet
ved at præsterne umiddelbart efter et
problem orienterer Jens, så han kan tage fat
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Hvem gør?

i dem der forstyrrer.
Ønsket om friske buketter på alteret, blev
ikke imødekommet pga. økonomi. Dog vil
der være friske blomster ved særlige
lejligheder, samt i perioden, hvor Silkeborg
Kirke renoveres.
. Nyt fra præsterne

Var ikke til stede.

. Nyt fra kontaktperson

Kirsten Margrethe Bach er ansat som vikar i
Birgittes barselsperiode.
Kontaktpersonen deltager i et møde torsdag
den 11. juni med korister og Kim.
Mødet om afløsning kordegnene imellem i
Silkeborg og Mariehøj er fastsat til fredag
den 12. juni
MU-samtaler påbegyndes i næste uge.

. Nyt fra kirkeværgen

Lugerne i kirkens tårn kan nu lukke
automatisk ved kraftig blæst.
Udhuset på Vestre Allé påbegyndes i
morgen (soklen er færdig).
Dør ud i kontoret i underetagen - der
mangler endelig godkendelse. Der ansøges
om anlægsmidler i provstiet.
Skimmelsvamp i soveværelset i
præsteboligen er fjernet, og problematikken
omkring fugten er udbedret.

. Nyt fra formanden

Ny Carlsberg Fonden er ansøgt om midler til
køb af de nye messehageler skabt af Anne
Mette Larsen.
Ny gudstjeneste- og kaffeliste er kommet.
Ligeledes en ny telefon- og adresseliste –
rettelser gives til Edel.
Stillingsannoncen til personalekonsulent i
provstiet kommer først i efter sommerferien.
Kirkens Korshær mangler fortsat en
repræsentant i deres bestyrelse. De ønsker
en fra MHR. Et tidligere MHR-medlem vil
måske godt træde til. Marianne arbejder
videre.
Der er kun 2 pladser til Bispevielsen.
Formand og næstformand tager afsted.

Onsdag, den 10. juni 2015

underskrifter
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