Referat af Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 25. august 2015 kl 17.00 i Klittens Menighedshus.

Dagorden:
1. Salme
2. Underskrift af protokol
3. Godkendelse af at Jonas Laugesen udtræder af menighedsrådet, og erstattes af dennes suppleant Maria Thygesen
4. Evt om konstituering som følge af punkt 3
5. Opfølgning på kirke- og kirkegårdssyn
6. Godkendelse af kvartalsregnskabet for 2. kvartal 2015 (vedhæftet)
7. Kursus i den digitale arbejdsplads.
8. Gensidig orientering.
9. Eventuelt og næste dato.
10. Afslutning.

Fremmødte:
Jens Nicolai Vejlgård, Daniel Kristiansen, Birgit Madsen, Lone Møller, Kim Madsen, Marie
Thygesen og Martin Faldt
Referat:
1. Salme 751 sunget
2. Udsat til næste møde
3. Et samlet menighedsråd godkendte at Maria Thygesen indtræder permanent i
menighedsrådet i Jonas Laugesens sted
4. Jonas’ opgaver blev fordelt:
Lone Møller bliver ny gaveansvarlig
Martin Faldt ny referent og
Maria Thygesen tager Jonas’ pladser i præstegårdsudvalget, valgbestyrelsen og
dåbsoplærings udvalget
5. Kirkegårdssyn:
Ny telefon (i fbm. nyt alarm anlæg) bevilliget og indkøbt
Kortlæser (GSM) til ny alarm er indkøbt
Der følges op på oliering/smørring af klokketårn
Kirkesyn:
Hyben omkring kirken er slået ned og holdes i fremtiden nede ved klipning med
græsslåmaskine
Der er indkøbt udendørs askebæger som er placeret ved hovedindgangen
6. Kvartalsrapport godkendt.
Det er bemærket at afregning (faktura mangler) af køkkenleje samt de sidste udgifter i fbm.
”Tro og Kunst” ikke er afsluttet

7. Kursus i ”DAP”, 28. september i Højmark Forsamlingshus, udbudt af Landsforeningen af
Menighedsråd. HS-MR betaler kursusgebyr for de der måtte have tid og være interesseret
8. - Der er aftalt kirkekaffe i fbm. Gudstjeneste 20. september kl. 08.30 i Helligåndskirken
- Turist Gudstjeneste 2016 drøftes på kommende møde. Der er umiddelbart stor interesse for
og opbakning til at HS-MR overtager projektet fra og med næste sæson
- ”Studietur” for 2015 er aflyst af flere årsager
- Birgit orienterede bl.a. om forestående sæson for Mini konfirmanderne
- Daniel gennemgik generelt omkring de forskellige opgaver og arrangementer i sognet
- Kontaktpersonen: Stor ros til vores medarbejdere generelt og for deres vilje til at få tingene
til at lykkedes, ikke mindst til Lone Møller for hendes indsats og måde at være på
- Kirkeværge: Protokol underskrevet.
9. Intet til evt.
NÆSTE MØDE: 6. oktober kl. 17.00 i Konfirmandlokalet
10. Birgit sluttede af med læsning af søndagens tekst og fælles Fadervor

