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Dagsorden

Beslutning

Afbud fra IK, AO
1 Godkendelse af dagsorden

Pkt. 4.a tilføjes. Kvartalsrapport.
Punktet ”Orientering fra kirkeværgen udgår”.
Øvrig dagsorden godkendt.

2. Gudstjeneste-prøveperiode
(Kyrie og gloria)

Charlotte og Malene orienterede om
betydningen af Kyrie og Glorie. Der er tale
om et tillæg til Gudstjenesten.
Det vedtages, at prøveperioden nu er
afsluttet og Kyrie og Gloria fremover udgår.
Der orienteres om beslutningen på næste
orienteringsmøde.

3. Orientering fra kirkeværgen

Poul orienterede om restaurering af kirkens
stole (17 stk. i år, forventeligt).
Udluftningsproblematik i præstebolig
udbedret.
Yderdør til Charlottes kontor isættes snarest.
Efter energitjek i kirken har vi modtaget fire
forslag til energiforbedringer i kirken. Bl.a.
udskiftning af el-pærer, isætning af
forsatsruder, tætning af yderdøre,
fjernvarmeopvarmning af kældertoiletter mv.
Samlet tilbagebetalingstid for tiltagene er
mellem 4 og 30 år – men det vil også have
positiv effekt i forhold til indeklimaet. Der
overvejes videre på eventuelle tiltag.
Det vedtages at finansieringsmuligheder
afsøges, bl.a. i Stift og provsti.

4. Korbeklædning

Sædvanlig beslutning om hvide skjorter og
sorte bukser/sorte kjoler/nederdele
fastholdes. Evt. korte ærmer.

4.a

Status på kvartalsrapport: Det ser samlet set
fornuftigt ud. Der bør næste år justeres på
enkelte poster, som pt. ser ud til at være
underbudgetterede. Bl.a. i forhold til
beklædningskonto.
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Hvem gør?

5. Organisters adgang til
undervisning af elever

I perioden, hvor Silkeborg Kirke er lukket,
åbner vi mulighed for, at vores organisters
eventuelle elever må undervises og evt. få
øveadgang til kirkens orgel, i
overensstemmelse med kirkens øvrige
aktiviteter.

6. Korbemanding og motet i
sommerferieperioden

Det overlades til organisterne at bemande
koropgaverne i sommerperioden, 15. juni til
15. august, på den mest hensigtsmæssige
måde og i overensstemmelse med tilsendt
redegørelse.

7. Håndhygiejne ved altergang

Den, der uddeler oblater benytter håndvask
og engangshåndklæder samt afspritning
forud for hver altergang.
Der forsøges desuden indkøbt pincet/tang til
oblatuddelingen.

8. Menighedsrådsvalg

Alle opfordres til at bringe emnet på banen
overfor eventuelle kandidater.

. Nyt fra sogneplejeudvalget

Studieturen er under planlægning. Dato: 21.
august.
Ros til personalet for påtage sig de ekstra
opgaver og udfordringer der er forbundet
med Edels fravær.

. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen

Niels-Erik orienterede. Bl.a. om tanker
vedrørende nyt indgangsparti til
skovkirkegården, overvejelser om muslimske
gravpladser på kirkegården mv.
Der mindes i øvrigt om arrangement 4. maj.

. Nyt fra præsterne

Malene orienterede om problemer med for
svag belysning, visse steder i kirken. Kim og
Poul drøfter videre på problemet.
Charlotte er ansat ved staben i flyvertaktisk
kommando som non-kombatant feltpræst.
Forventeligt omkring 30 dage pr. år. MR
ønsker tillykke med ansættelsen.

. Nyt fra kontaktperson

Ikke noget ud over de behandlede punkter.

. Nyt fra kirkeværgen

Se punkt 3.
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. Nyt fra formanden

Der afvikles korweekend med 50 børn –
kommende weekend. Der er
afslutningskoncert, søndag kl. 14.
Spirekoret ønsker andet end rugbrød, når de
ankommer fra skole. Ønsket imødekommes.
Der blev gjort opmærksom på problemer
med lyden – under begravelser og af og til
under prædiken. Problemet undersøges og
søges udbedret straks. Emnet vendes
desuden blandt personalet på
kalendermøde.
Vedr. kirkekaffe: Der er vækst i
deltagerantallet og derfor er sædvanlig
bordopstilling uhensigtsmæssig. Der
forsøges med opstilling af gruppeborde i
perioden, uden konfirmander.
Tak fra Signe til menighedsrådet støtte og
opbakning.

. Evt.

-
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underskrifter
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