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Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Torsdag d. 4. oktober 2018 kl. 19.00 i Kirkensgaard
Dagsorden
BEMÆRK: Den lukkede del af menighedsrådsmødet er kl. 18.00 – 19.00

Deltagere: Bodil Kessler, Elmer Haaber, Else-Marie Pedersen. Miriam Hansen, Anker Juul Strøm, Lilli
Jensen, Birgitte Melchiorsen og Eva Bernhagen.
Formandens initialer: BK

Referat
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser fra formanden
a) Underskriftsark fra d. 6. sept.
b) Stiftsrådets svar på ansøgning
c) Kirkegårdsvedtægter

d) Falck Abonnement
e) Genåbning af VØ kirke
f) Byggesag og fredningsservitutter

g) Syng Julen Ind – planlægning

Dagsorden godkendt
Punkter tilføjet
a) Underskrives
b) Ansøgningen er imødekommet
med tilskud for 2019, 2020, 2021.
c) Har ændret formuleringen i vedtægterne til PU mødet den 1. oktober vedrørende nedlæggelse af
Lapidarierne. PU har godkendt
MR’s beslutning om ordningen.
d) Har ikke hørt fra Falck, fortsætter
uændret.
e) BK er i gang med at sende invitationer ud. Har booket VB’s lokaler. Serverer frokost.
f) Udvidelse af Lægehuset. Vil
prøve at gå ind i et samarbejde om
udvidelse af parkeringspladser
sammen med Kommunen.
Skal vær obs på fredninger omkring Byrum Kirke
BK og E-M udfærdiger i samarbejde en skrivelse til Kommunen.
g) Den 13. december. Evt. lade Kirkekoret synge de nyere julemelodier og tage de mere kendte og
traditionelle som fællessange.
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h) Distriktsforeningen inviterer til en Højskole sangaften med Erik Sommer i
Sct. Olai Sognegård den 7. november
kl. 19.30.

3.

Kassereren
a) Kirkekorets ansøgning

b) Revisionsprotokollat og påtegning

c) Budget 2019

4.

Kirkeudvalgene
a) Status i VØ kirke

h) Spørge kormedlemmerne, om nogen har lyst til at være med. Tilmeldingsfrist den 1. november,
henvendelse til BK

a) Ser velvilligt på ansøgningen,
men da budgettet er lagt, vil vi
finde pengene undervejs, når Koret planlægger en tur.
b) Protokollatet og påtegningen er
behandlet og godkendt af et fuldtalligt menighedsråd den 4/10
2018.
Arkiveret i Dataarkivet.
c) Budgettet kan godkendes. Endelig
godkendelse på næste møde.

b) Kalkning i koret er snart færdig.
Uge 44 begynder udpakningen og
der støves af mm.
Bestiller orgel- og klaverstemmer.
Vandtankene er tømt.
Afskærmningsmateriale tilhører
Karsten Sørensen, men der vil
være noget tilbage, han ikke vil
transportere til fastlandet, det bliver stillet uden for kirken.
c) Reetablering af Plænegræs i
Østerby på plænegravsafsnit.
Nødvendigt med nyt muldlag og
tilsåning med græsfrø.

5.

Præstegårdsudvalget

Intet

6.

Arrangementsudvalget

Intet

7.

Koncertudvalget

Arbejder videre med at skaffe flere frivillige.
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8.

Præsten
Svar på Artikel om vielse i det fri i
kirkebladet.
Og om kvinde krop og kirke

9.

Ændring af kontingent Menighedsplejen

Mange frivillige som ikke er forsikret,
derfor skal kontingentet ændres.

Kontaktpersonen

Fra medarbejdermødet.
Hvad er reglerne for vielser uden for kirken med kirkens personale? Præsten skal
sige ja til det. Organisten kan ikke undsige sig at spille på det, der stilles til rådighed.
Evaluering af høstgudstjenesten. Havde
ikke fungeret så godt. Måske gudstjeneste
i kirkerne på skift. Evt. bruge et drivhus
efterfølgende – er så uafhængig af vejret.
Brug for en del frivillige og flere tovholdere. Koordineringen svigtede.
Begynde planlægningen i god tid.
Organistafløseren spørger efter afløserplan for det nye år.

10.

Kirkeværgerne

Intet

11.

Redaktionsudvalget

Materialet til Kirkebladet skal være
fremme på trykkeriet i morgen.
Udkommer i B5 format.

12.

PR udvalget
Medlemmer?

Jørgen Toftlund, Karsten, Grethe og Eva.

13.

Ansvar for flaget

Ikke aktuelt

14.

Eventuelt

Ny dato for Liturgimøde
23. oktober kl. 09.00

Mødet slutter kl. 22.15

Referat: Else-Marie Pedersen

