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En diskussion om aktiv dødshjælp. Som forberedelse kan denne artikel læses:
https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/lidelse-er-et-uforstaaeligt-vilkaar-vedlivet
Birthe lægger op til diskussionen

PAUSE

1.Godkendelse af dagsorden: Ja
Der deltager 3 stedfortrædere: Astrid Odgaard, Anne Bodil Larsen, Peder Eriksen
Afbud: Inger Brønholt, Inger Westphael, Marianne Thompson, Jakob Nissen, Kim Jepsen,

Luftfoto af kirken jvf udsendt mail. Niels Erik tager det op på kalendermødet d.
11.10.18
2. Revisionsprotokol for årsregnskab 2017 gennemgås, underskrives og føres
til referat
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Menighedsrådet henstiller til, at der foretages en intern kontrol af betalinger, således at to
personer godkender alle betalinger. Kassereren drøfter muligheder med kirkegårdskontoret.
Vi forsøger at løse problemet med at gå i banken flere gange om ugen, såfremt
kassebeholdningen overstiger 5000 kr.
Der foregår en proces med EU's persondatalov, så vi overholder denne i hverdagen.
Tages til efterretning og godkendes af menighedsrådet.

3.Kvartalsrapport

Vi har brugt lidt mindre end 75 % og holder dermed budgettet.

4. Budget 2019

Der henvises til ”Særlige indsatsområder” med beskrivelser af de enkelte områder.
Endeligt budget 2019 vedtaget og afleveret med følgende stempel: Endeligt budget 2019
vedtaget og afleveret med følgende stempel:
”Mariehøj Sogns Menighedsråd, CVR-nr,:38807528, Budget 2019. Endeligt budget, afleveret
den 10.10.18, kl 08:04”

5. Kirkegårdsarrangement i forbindelse med KK44, drøftelse om vi hvorvidt vi
skal deltage
Det koster 300 kr pr person og menighedsrådet betaler for Menighedsrådsmedlemmer, som
har lyst at deltage.

6. Nedsættelse af udvalg til årets julefrokost d. 12.12.18 for vipser, ansatte og
menighedsråd.
Poul, Inge og Lissy er i udvalg.
De tre stedfortrædere inviteres til julefrokost.
7. Koncerter i kirken,
jvf forespørgsel fra Silkeborg Kammerorkester lørdag d. 24.11.18
Desværre kan vi ikke imødekomme dette. Inge giver svar.
Vi skal drøfte det principielle i at låne kirken ud og udgifter til kirketjener, rengøring mm, så
udgifterne er dækket. Tages op på et fremtidig møde

Nyt fra aktivitetsudvalget
Mandeklubben. Planen er at holde 3-4 aftenmøder i perioden februar-maj 2019 med
udvalgte temaer. Nærmere plan følger. Det er muligt at ansøge sogneplejeudvalget
om økonomi.
Lyrikaften starter op i d 11.10 med Rystet Spejl, tre arrangementer er planlagt i
samarbejde med Sejs-Svejbæk sogn
Nyt fra sogneplejeudvalget
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Inger W varetager indkøb af julegaver til personale, kor og VIPS ér

Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen
Kirkens Korshærs gravsted skal indvies på kirkegården d 17.10 kl 14.
Sikring af gravsten – der arbejdes med dette
Allerhelgens arrangement på kirkegården d 3.11.18 Dødens mysterium – dette
startes op med et foredrag i Mariehøj sognelokaler kl 10.30
Der arbejdes med at få lavet et fælles regnskabskontor.
Nyt fra præsterne

Nyt fra medarbejderne
Ingen tilstede

Nyt fra kontaktperson
Kontrakterne for nye medarbejdere er på plads. APV er næste projekt.

Nyt fra kirkeværgen

Konfirmandtavlen er på vej.
Sikkerhedsforanstaltninger i tårnet kan komme på tale i 2020.
Belysning ved alteret er godkendt. Poul arbejder videre med dette.
Højttaleranlægget. Opmærksomhed på at kirketjenerne må skrue op for anlægget. Vi
skal gøre opmærksom på dette, når vi er i kirken.
Vedligeholdelse af præsteboligen – Poul arbejder på dette.
Nyt fra formanden
Orienteringsmøde omkring menighedsrådets arbejde blev afholdt d 7.10.18
På næste møde skal der være valg til posterne i Menighedsrådet. Inge ønsker at
fratræde næstformandsposten.
Hospicesagen i Danmark. Kunne sættes på som diskussionspunkt til et MR møde
I MR blad: Guide Tal om Gudstjenesten, som et emne til diskussion.

Diverse møder – bilag tages med.
Evt.
Susanne og Lissy tager med på kursus d 29.10.10 i Digitalisering i Folkekirken.
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