Dagsorden

til/referat

Tilstedeværende:
Jette Siggaard,
Fraværende
Fraværende:

af møde

Ane Marie

Taszarek,

Lars Jacobsen,
med afbud:

Nr.Årt

Axel

Sogns

Brøndum,

Menighedsråd

Bach, Bent Homaiui,

Lene Risør, Lis Bertelsen,

Anette

Jobn Lykke

i Tranbjerg

onsdag

Birgitte

Pedersen,

13.
David

juni

2018

kl. 19.00

Kessel, Flemming

i Sognegården

Mikkelsen,

Grethe Gylling,

Sonja Due.

Anja Stokholm,

Gitte Ranfelt

Larigeseri

Cluistensen

Hvem

Indhold

0 0pfølgning

Bilagsnr.

Eventuel

opfølgning

fra sidste møde

JS arbejder

på beklaedningsvejledning.

Temamøde

om sammenhæng

i vores bømearbejde

planlægges

afholdt

til

efteråret.
I God)cendelse

Kassereren

Godkendelse
Budget

Tranbjerg

d. 6.6.2018

Fortnanden

forslag

forelægger

det for MR

Endelig

m.fl.

udsendes senere af LJ)

til retningslinier

godkendelse

Evaluering

cw-nr

budget 2019, bidrag )udget

for gaver til dåbsbøm,

af udvalgets

blev godkendt

konfirmander

mm og

kommissorium

med følgende

af Menighedsmødet

17. maj

Der var en god dialog mellem

menighed

Stnikturen

16978515,

kl. 16.01 er godkendt.

FU skriver

Kommissoriet
3 Evaluering

Budget 2019 (bilag

sogns Menighedsråd,

afleveret

2 GodkendelseAktivitetsudvalget

af foreløbigt

udsendt d. 6. juni

2

ændring: "den

kristne

tro og / eller "

og MR på mødet

på mødet var god - at der ikke var indlæg fra mange rådsmedlemmer

Fremad bør vi nok forberede

nogle spørgsmål,

vi ønsker at diskutere

på mødet

BP sender sit oplaeg til MR
40rientering

Fomianden

Provstesyn

4A+4B

Synsrapporterne
Orglet

blev gennemgået

skal vurderes

af orgelbygger

BP, FM og LR arbejder

og uvildig

konsulent

videre med de problemer

omkring

kirkegården,

der blev

påpeget ved synet
MR-valg,
50rientering

orienterings-

og opstillingsmøde

18.09.2018

Aktivitetsudvalget

Aktivitetsoversigt

+KK-medarbejder

AMTforeslårtemamødeom,hvordanviprioriterervoreaktiviteter

6 0rientering

Kirkegårdsbestyrelsen

Referat

7 0rientering

Kirkeværgen

Skader efter lynnedslag

5

fra seneste møde

Efter lynnedslaget

6
m.v.

er styringen

af klokkerne

et nyt ur til at styre ringningeme
Ventilation
Bnid

4C

i kapellet

på vandledning

Fjernelse

bliver

kr

er repareret
er lokaliseret

Fejl i opvaskemaskinen
Lynskaderne

endnu ikke helt i orden. Vi overvejer

- pris ca 17.000
og repgeret

er fiindet

anmeldt

og repareret

ti] forsikring

af barak: vand og kloak

bibeholdes.

Vi skal ikke senere betale

tilslutningsafgift
9 0rientering

Kontaktpersonen

Ansættelse

af korleder

Der er skrevet kontrakt

med en korleder

for en lO måneders

periode

fra 16.

august 2018
Vi faar en virksomhedspraktikant
10 0rientering

Lene Risør

FolkekirkeSamvirket:
Gitte formidler
deltagere

David

Kessel

med 2 timer / uge i13

- invitation

invitationen

til alle vore frivillige.

Er blevet valgt til TR for præsteme
Alle

Il Eventuelt

Alle

Kommende

12 Evalueåg

Alle

vore frivillige

med

i provstiet

er dækket af folkekirkens

arrangementer

Sangeftemiiddag

ansvarsforsikring

m.v.

lørdag d. 16.6. kl. 16 i kirken

af aftenens møde

Dagsordentypen
David

Det skal koordineres

på konfirmandudflugten

Lars Jacobsen

Evaluemg

uger

til FrivilligFredag

kræver

tilvænning,

spurgte til ordvalget

men den fungerer

godkendeIse

fint

vs beslutning

Der skal stå, hvem der laver kaffe
Næste møde d. 15. august 2018

Udvalgene*:

Kirke-

og Kirkegårdsudvalget,

Juleuddelingsudva1get,
Enkeltpersoner*:

Præste-

Kirkeværgen,

Aktivitetsudvalget,

og Sognegårdsudvalget,
præsterne,

Kommunikationsudvalget,

Kirkegårdsbestyrelsen,

KK-medarbejderen,

kassereren,

Grøn Kirke
kontaktpersonen,

medarbejderrepræsentanten
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