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Dagsorden

Beslutning

Afbud fra Astrid
1 Godkendelse af dagsorden

Punkt 5 udsættes til MHR-møde i april.
I stedet indsættes ”Udlån af sognehus” som
nyt punkt 5
Nyt punkt 5a - Høstgudstjeneste

2. Årsregnskab 2015
- Jens og Hedvig deltager

Jens Dejgaard gennemgik regneskabet for
2015. Af regnskabet fremgår et overskud på
123.641 kr.
Regnskab for Mariehøjs Sogn 2015,
afleveret 10.02.16 kl 14.08 Cvr: 38807528,
godkendt og underskrevet på mødet.

3. Godkendelse af
revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat godkendt

4. Budgetønsker 2017

Maling af sognehus.
Flere penge til tirsdagstræf.
Nyt ophæng til billeder i gangareal.

5. Gudstjeneste-prøveperiode
(Kyrie og gloria)

Det blev besluttet at sognehuset alene
udlånes i forbindelse med handlinger i
Mariehøj kirke. Samt til sognebørn i
forbindelse med bisætteler og begravelser
fra Kapellet.
Prisen fastsættes til 750 kr for leje af
Sognehuset.

5. Udlån af sognehus

5a. Høstgudstjeneste

Høstgudstjenesten flyttes til den 18.
september 2016

6. Ansøgning fra Silkeborg Kirke Ansøgning imødekommet forudsat at
(bilag)
personale fra Silkeborg Kirke følger med og
kirken afleveres i samme stand.

7. Kirkebil til tirsdagstræf

Kirkebil kan også anvendes til Tirsdagstræf,
og kontores fremover under kirkelige
handlinger.
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Hvem gør?

8. Menighedsrådsvalg

Der udarbejdes materiale til orienterings og
opstillingsmødet den 13. september. Forud
for dette møde afholdesinformationsmøde i
forbindelse med kirkefrokost den 14. august
2016

9. Årsmøde på Nyborg Strand

Inge Kallestrup gjorde opmærksom på
Distriktsforeningens møde, hvor de
deligerede til årsmødet til Nyborg Strand
udpeges. Inge Kallestrup deltager i
Årsmødet.

. Nyt fra sogneplejeudvalget

Efteråret i Tirsdagstræf er nu tilrettelagt.
21. august Studietur til Christiansfeld, som er
blevet restaureret samt føjet på listen af
UNESCOs verdensarv.

. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen

Intet Nyt

. Nyt fra præsterne

FDF-orkester har spurgt om at låne kirken til
en koncert 28. feb 2016. Det er hermed
bevilliget.
Forespørgsel fra FDF om at låne kirken
fredag – lørdag 25. og 26. marts. Grønt lys
fra MHR. Drøftes på nærtkommende
kalendermøde

. Nyt fra kontaktperson

Edel bevilliget kursus.
Niels orienterede om personalesituationen
pt.

. Nyt fra kirkeværgen

Poul orienterede om tilbud på
energigennemgang af kirken på 11750 ,
hvilket MHR stiller sig yderst positiv overfor.
Dør sættes i kontor i foråret.
Badeværelsesvindue i præstebolig skal
ordnes snarest.

. Nyt fra formanden

Intet nyt

. Evt.

Intet
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