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Dagsorden

Beslutning

Afbud fra

Afbud fra Inga Shou Møller,
Astrid Odgaard, indkaldt som
stedfortræder
Godkendt. Bilag 2 bortfalder

1 Godkendelse af dagsorden

Hvem gør?

2. Gennemgang og godkendelse
af regnskab 2016 (bilag)

Menighedsrådet har d. 8.2.17 godkendt
årsregnskabet: „Mariehøj Sogn CVR
38807528 Regnskab afleveret d. 08.02.17 –
kl 8.52“ Forslag om at Hedvig eller Jens
gennemgår budget og regnskab til februar
2018.

3. Landsforeningens årsmøde

Afholdes d. 19,20,21 maj på Nyborg Strand. Inge K.
Silkeborg distriktsforeningen har lov at sende
4-5 personer, som har stemmeret. Der er
generalforsamling i denne distriktsforening
d 6.3. Inger Brønholdt, Niels Erik og Inge
Kallestrup deltager til mødet d 6.3.17

4. Koristers mulighed for at
fortsætte i kor

Der er et ønske om at tilbyde kontinuerlig
korundervisning fra 1-2. kl og til 7. klasse
mhb rekruttering til kirkekoret. Der er et
ønske om at tilbyde junior kantori for 7-10.
klasse. Det er usikkert hvad økonomien er i
at have et kor mere. Der drøftes om en lille
betaling for at deltage i kor, er en mulighed.

Kim og
Martha

5. Dåbsfolderen

Den er udarbejdet af Folkekirken. Folderen
ligger i sognehuset og i våbenhuset.
Desuden spørger vi om jordemodercentret
vil have folderen liggende.

Marianne og
Birthe

6. Fællesmødet i marts

Afholdes d 22.3 kl 17. Orientering om at vi
lægger dåbsfolderen ud i sognehus,
våbenhus og på jordemodercentret.

7. 2 ansøgninger om lån af kirke
(bilag 1 og 2)

Vocal line får ja til koncert d 19.4.

Kim

8. Kurset på gymnasiet gennemgang, hvad fik vi med
hjem?

Kurset var en god oplevelse og det var
inspirerende. På bordene lå der værdi
spørgsmål, som vi kan bruge til at diskutere
på et senere tidspunkt. Ønske om at der
arrangeres kursus i ”den digitale
arbejdsplads” og ”hvorfor er vi her som
menighedsråd” i distriktsforenings regi.
-1–

Marianne
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Jens Erik

- Nyt fra aktivitetsudvalget

Aftale om at lave en studiekreds sammen
Charlotte og
med Silkeborg Sogn.
Marianne
Filmklub som ide i sognet. Charlotte arbejder
videre med det.
Forfatteraften med Maren Uthaug d 4.10 i
samarbejde med Balle Sogn
D. 14. marts kl 19.30 Jan Larsen, journalist
fortæller om Kristne i Kina.
Mandeklub – der arbejdes på emnet: At gå
fra arbejdsliv til pensionistliv. Jacob arbejder
på dette sammen med Kim Jensen.

. Nyt fra sogneplejeudvalget

Udflugt for tirsdagstræf er d. 15. maj.
Studietur – datoen er d 27.8.

. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen

Kirkegårdsbestyrelsen har været på rundtur
på kirkegården, kapellet og skovkirkegården
i denne uge.

. Nyt fra præsterne

Konfirmanddag i provstiet d.1. marts.
Mariehøjs post er Johannes Døberen.
Lyden i kirken er et problem.
Højttaleranlægget er også slidt. Der
undersøges i fht nye sorte bokse. I 2018 har
kirken 60 års jubilæum. Punkt til næste
møde.

Inger B.
Søren
Malene

Poul

. Nyt fra kontaktperson

Der arbejdes på alle jobbeskrivelser i
samarbejde med jobkonsulenten i provstiet.

. Nyt fra kirkeværgen

I præsteboligen installeres luftventiler.
Poul
Malearbejde i sognehuset er afsluttet.
Præstehaven – havearkitekt tilbud i forhold til
planlægning af renovering af haven
vedtages.

. Nyt fra formanden

Førstehjælpskursus den 9. februar 09:00
- 12:00. der er stadigvæk pladser. D.d er
tilmeldt 15 personaler / MR-medlemmer,
og der er plads til i alt 16
Der er søgt om gratis kunst til udsmykning pulje i Galleri Moderne.

. Evt.

Inger B. har deltaget i rådsmøde i Kirkens
Korshær.
AkadeMidt Midt spørger om lov til at låne
kirken til korprøve d 2.4 kl 15-18. Dette
godkendes såfremt kalendermødet siger ja.
Kim
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