Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 13. juni 2017

Syn i Helligåndskirken kl. 19
1
2
3

Velkomst
Gennemgang af kirken ved
kirketjeneren
Ønsker fra kirketjeneren

4

Kirkekaffe

Velkomst v/ Jens Nicolai.
Kirken fremstår meget pæn og i god stand både ude og
inde.
Man diskuterede, om det var relevant at indkøbe nye
energibesparende pærer til lysekronerne. Dette tages op
på et senere tidspunkt i menighedsrådet. Prisen er ca. kr.
175,00 pr. pære. Der er ca. 165 pærer.
Der indføres fast kirkekaffe ved hver gudstjeneste fra
01.08.17. Jens Otto og Krenne undersøger pris for
anskaffelse af kaffemaskine. Menighedsrådet udfærdiger
en vagtplan. Marie tager de første 2 søndage.

Referat fra møde i Klittens Menighedshus kl. ca. 20.00
5

Salme

Salme nr. 615. Afslutning ved Daniel.

6

Underskrift af protokol

--

7

Eventuelle drøftelser som følge
af kirke- og kirkegårdssyn

8

Reparation af Klokkestabel
(undertag)

9

Budget 2017

10

Orientering fra lydudvalg

11
12

Drøftelse af gaveregulativ
Drøftelse af henvendelse fra
organisten

13

Drøftelse af den videre proces
vedrørende
renovering/udvidelse af
Helligåndskirken

Ang. kirken:
Der skal skiftes sten udvendigt på tårnet ved lejlighed.
Pris for alterkanden undersøges af Krenne.
Menighedsrådet besluttede - såfremt det er forsvarligt at fjerne undertaget. Krenne undersøger prisen for dette
inden næste møde.
Poul gennemgik det overordnede i budgettet.
Tilføjelse til forslaget:
Der ansøges i provstiet om kr. 75.000 i budgettet til
indretning af kirkekontor i menighedshuset.
Bilag til regnskabsinstruks blev underskrevet.
Daniel og Poul har haft møde med Jørgen Påbøl.
Tilbuddet på kr. 125.000 (incl.moms) forudsætter at vi
selv har en mixer. Der ansøges om fondsmidler.
JP vil udfærdige et nyt tilbud, som holder sig indenfor den
ramme vi har på kr. 70.000.
På næste menighedsrådsmøde beder vi J.P. om at deltage
for at redegøre for de to tilbud.
Det reviderede gaveregulativ godkendt.
Det blev besluttet, at der afholdes børnekor i efteråret og
babysalmesang til foråret.
Præsterne vil til dåbssamtalerne informere om dato for,
hvornår babysalmesang starter i foråret.
Besøget i Videbæk blev drøftet.
Nyt møde ang. punktet afholdes torsdag den 24.08.17 kl.
19.

14

Nyt ved sognepræsterne

15

Nyt ved kontaktpersonen

Evaluering af konfirmandfest:
UA ønsker at der er personale til de praktiske opgaver.
Kent orienterede.

16

Nyt ved kirkeværgen

Intet.

17

Nyt ved formanden

18

Eventuelt og næste mødedato

19

Underskrift af protokol

Uddeling af materiale fra Danske Sømands- og
udlandskirker.
24.08.17 - Renovering/udvidelse af HÅ.
29.08.17 - Kvartalsregnskabet for 2. kvt.
Protokollen blev underskrevet.

