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Dagsorden

Beslutning

Afbud fra
Astrid, Jakob, Malene, Inger W,
Susanne
1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. MR-mødedag

Hvem gør?

b. Høstgudstjeneste

Vi fortsætter med hver 2. Onsdag i måneden
Dog ingen møde d 9.3.16
30. marts kl 19 til spisning i sognelokalerne,
Torvet v. Silkeborg Kirke Møde kl 19.30
Mulighed for menighedsrådsmøde inden.
Marianne
Min sidste vilje sættes på dagsorden
Vi ønsker pixiudgave af regnskabet omkring
kirkegården.
d. 25.9.16

3. Sogneudflugt 2016

d. 7.6.16 om eftermiddagen

a. MR og ansatte på studietur

d.21.8.16

4. Musik til gudstjeneste og
koncerter

Kim vil gerne flytte nogle koncertmidler,
hvilket er i orden. Antallet af koncerter pr år
arrangeret af organisten skal være minimum
4.

5. Orientering om økonomi

Budgettet 2015 holdt Der indkøbes nye
pc`er, klaver, noder og salmebøger.
Budgetmidler for 2016 er reelt mindre end
2015 pga personalets lønstigninger.
Refusionsaftale om tjenstlig lokale i
præsteboligen: Kontor til Jakob. Dette
godkendes.

6. Vielser i det fri

Der er materiale fra landsforening for
menighedsråd: Såfremt præsten siger ja er
vi forpligtiget til at stille personale til rådighed
og der skal sikres gode arbejdsforhold og et
godt arbejdsmiljø for deltagende personale.
Det er i orden at skære ned på betjeningen,
så det således er et minimum fx en sanger.
Såfremt en handling er planlagt ude, kan
kirken ikke være plan B. Fysisk skal det
være i sognet.

a. Fællesmødet
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Inger W,
Susanne og
en frivillig
Inger W,
Poul

Vi er positiv indstillet, men det er vigtigt i
Marianne
samtalen, at forventninger afstemmes.
Personalet sikres, som beskrevet ovenfor.
Forslag om at tage emnet om en fælles
kuffert med relevant udstyr med på
fællesmødet. Emnet tages op til efteråret,
når de fire aftalte bryllupper har fundet sted.
7. Menighedsrådsvalg 2016

Der er forslag om et fælles opstillingsmøde
og orienteringsmøde tirsdag d 13.9.16
Valgbestyrelsen består af Niels Erik,
Marianne og Inge Kallestrup.

8. Indsamling til organisationer
(bilag)

Orientering om 2015 – vi fortsætter med den
samme liste i 2016.

. Nyt fra sogneplejeudvalget

Der er generalforsamling i KK 44 d 26.1.16.
Anders Laugesen holder foredrag. Inge
deltager.

. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen

Ingen møder siden sidst.

. Nyt fra præsterne

Charlotte og Kim har arrangeret en
sogneaften d 25.2 som optakt til Johannes
passionen og teologien. Åbent for alle. Peter
Thyssen, præst i Holmens Kirke holder
oplæg.
D. 15.3 er der kirkekoncert.

. Nyt fra kontaktperson

Fast afløsning til kordegnestillingen drøftes.
Kim er udpeget til kontaktperson ved
gæstearrangementer i kirken.

. Nyt fra kirkeværgen

Der skal være provstesyn i maj måned.
Bygningssynsrapporten fra 2015 er
omfattende. Ventilation skal forbedres.
Dør indtil kontor i underetagen venter på
bedre vejr. Forsatsruder til kirken – planen er
at indhente to forskellige tilbud.

. Nyt fra formanden

Henvendelse om at låne kirken i nov/dec til
et musikarrangement til fordel for projekter i
Tanzania. Gives til Kim
Generalforsamling i distriktsforeningen 29.3.
– hvem har lyst at deltage?

. Evt.
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Niels Erik

, den

underskrifter
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