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Dato:
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Dagsorden

Beslutning

Afbud fra
Jakob
1 Godkendelse af dagsorden

Tilføjelse:
Pkt. 8: Menighedsrådsvalg.
Ved pausen: Gruppebillede.

2. Kvartalsrapport – kort
gennemgang

Rapporten gennemgået. Samlede forbrug for
første halvår svarer passende til 50% af
årsbudgettet.

3. LED - status

Indkøbsaftale indgået efter grundige
forudgående undersøgelser og
prisafvejninger.
Provstiet dækker dele af udgiften og sparepærerne forventes isat inden 1. juli.

4. Bemærkninger til budget
1. MR,s målsætning for hele
valgperioden
2. Særlige indsatsområder (
konfirmander, sognepleje, koncerter
eller andet )
3. Supplerende forklaringer
4. Anlægsønsker med estimeret pris

5. Nye kunstbilleder

6. Vedtægter for sognehus
(bilag)

Ad 1: Ingen ændringer.
Ad 2: Tilføjelse: Sognepleje og herunder
Tirsdagstræf prioriteres som indsatsområde.
Ad 3: Ingen tilføjelser.
Ad 4: Ny hæk langs Vestre Allé og ny-anlæg
i præstegårdshave (plan udformes i
samarbejde med havearkitekt, gartner mv.).
Pris til hæk er afsat og beløbet videreføres.
Estimeret udgift til forandringer i
præstegårdshave kan endnu ikke anslås.
Legatmidler fra Galerie Moderne er nu omsat
i tre billeder, som blev forevist.
Drøftelse om placering i sognehus pågår.
Nyt forslag forelagt.
Det understreges at forespørgsler på lån af
sognehus og kirke kræver forudgående
skriftlig ansøgning – som stiles til
menighedsrådet.
Principielt kan ikke-ansatte ikke benytte
sognehuset til overnatnings-arrangementer.
Der foretages enkelte ændringer ihh. til
drøftelse og punktet tages op igen på næste
møde.
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Hvem gør?

7. Ansøgning fra Kirkens
Korshær (bilag)

På baggrund af ansøgning om indgåelse af
kirkepartnerskab, bevilges 5.000 kr til
Korshærens arbejde, i indeværende år.

8. Menighedsrådsvalg

Inge og Niels-Erik orienterede, på baggrund
af et informationsmøde, om det kommende
valgforløb. Bilag uddelt.
Et par eksterne gæster inviteres til
kommende orienteringsmøde/
opstillingsmøde d. 13. september kl. 19 –
21.30 mhp. to små indlæg om deres
respektive på folkekirken i almindelighed og
Mariehøj Kirke i særdeleshed.

. Nyt fra sogneplejeudvalget

To sogneudflugter er afviklet tilfredsstillende.
Den ene til Herning Museum og den anden
til Vinderslev Kirke (Tirsdagstræf). Begge
med pæn deltagelse.

. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen

Provstiudvalget har – med visse
budgetreduceringer - vedtaget at finansiere
ny indgangsparti til skovkirkegård.

. Nyt fra præsterne

Der er ekstraordinært mange vielser i
indeværende år. Heriblandt også vielser i det
fri. Sidstnævnte har vist sig at være
særdeles tidskrævende.
Malene er på landslejr med FDF en uge i juli.
Der er tale om forlagt tjeneste, og derfor er
Mariehøj tildelt præstebistand ude fra, i
pågældende uge.
Charlotte (og søn) arbejder på at
afmagnetisere husets aflagte computere
mhp at kunne sætte maskinparken til
destruktion.
Diverse anden oprydning i kælderen pågår.
Effekter af interesse vil blive placeret i
brandsikre omgivelser i kirken.

. Nyt fra kontaktperson

Kontaktpersonen orienterede kort om
opmærksomhedspunkter i forbindelse med
igangværende MU-Samtaler.

. Nyt fra kirkeværgen

Der indhentes pt. tilbud på montering af
forsatsruder i kirken. En kompliceret sag,
som kræver involvering af flere fagfolk.
Synsrapport fra provstesynet afventes
fortsat.
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. Nyt fra formanden

Budgetmøde afviklet. Handlede mest om
kirkegårdsdrift og faldende indtægter.
Formanden ønsker rådets medlemmer samt
medarbejdere god sommer.

. Evt.

Stor ros til forårskoncerten, korister,
korledere mv.
Tak til Lone for dejlig forplejning til MRmøderne.
Der udtrykkes tilfredshed med kordegnens
måde at fremsige den nye formulering om
frabedelse af fotografering, på.
Susanne ønsker at udtræde som
medarbejderrepræsentant i MR.

, den

underskrifter
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