Mariehøj Sogn, Silkeborg

Dato:

Blad nr.

Sognehuset, Almindsøvej 6

10. august 2016
Kl. 18.30 – 21.00
Ikl. 18.15

Formandens int. MT

8600 Silkeborg

Dagsorden

Beslutning

Afbud fra

Charlotte

1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Valget og opstillingsmødet

5214 medlemmer i sognet = 10 valgte
Medlemmer

a. Orientering om perioden optil Der vil være information i Ekstraposten d
31.8 og d.7.9.
Annonceres fra prædikestolen d.4.9 og
d.11.9.
Skriftlig orientering skal også ligge i
våbenhuset.
Opfordring til at komme til mødet og stille
op til menighedsrådet. Brug af facebook er
også en mulighed.
b. Orienterings- og
Forslag vedtages
opstillingsmødet d. 13.
Laila Nishtcke med oplæg først, IW
september
Sogneplejen, NK, MR som arbejdsgiver,
NS om økonomi, IK kirkegården, Poul om
Kirkens bygninger, MT kirken og
samarbejdet udadtil
Ove Hjortkær er dirigent.
3. Vedtægter til sognehus
Forslag er vedtaget d 10.8.16. Dato tilføjes
(bilag)
dokument.

Hvem gør?

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen

Edel

4. Vielser i det fri

Opgaven er arbejdskrævende, men er en
god oplevelse. Biskoppen skal give
tilladelse. Kort drøftelse om arbejdsmiljø for
personalet. Tages op igen på MR møde i
Marianne
okt., når den sidste præst har haft vielse i
det fri.

5. Korbemanding

Udfordring i forbindelse med bemanding til
spaghettigudstjeneste drøftes. Niels giver
Martha tilbagemelding
FUK korstævne – der bevilliges 100 kr pr
barn i alt ca 1500 kr til børnekorene.
Skum gulvmåtter og chiffontørklæder i alt
900 kr bevilliges til babysalmesang.

Niels

Budgettet holder – der er brugt ca 50 %
Revisionsrapport er godkendt af MR
Vips tilbydes kursus ”At møde sit
medmenneske i kirken” To- tre personer
kan deltage. Udgift 350 kr pr person.
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Niels Erik

5.a Ønsker til budget

.6. Orientering om budget og
revisionsrapport
. Nyt fra sogneplejeudvalget

13-09-2016

Inger W

. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen

Studietur d. 21.8.16.Bussen afgår kl 12.30.
tilmelding senest d 15.8.til kordegnen.
”Min sidste vilje” ligger nu i revideret form
på Kirkegårdskontoret, Vestergade 100.
Der står nu Mariehøj Sogn på. Der skal
også være eksemplarer i Sognehuset og
kirken.

. Nyt fra præsterne

Det har været sommer og nu er det dejligt
at være tilbage.

. Nyt fra kontaktperson

Medarbejdermøde er afholdt op til ferien.
Kim er medarbejderrepræsentant i MR,
Edel supplant.

. Nyt fra kirkeværgen

Bygningssyn er afholdt i foråret. Tilbud på
forsatsruder til kirken.420.000-438.000 kr.
Det vil være godt for klimaet i kirken.
Der undersøges rådgivning i forhold til den
rigtige løsning.

. Nyt fra formanden

Intet.

7. Evt.

, den

underskrifter
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Inge

Poul
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