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1. Indledning og refleksion. Mødet blev indledt med Fader Vor
2. Godkendelse af dagsorden, der tilføjes et nyt punkt under økonomi
3. Orientering ved formand.
I forbindelse med deltagelse i gudstjeneste den 20. januar benyttes sognehuset af Wicemen Club
Skanderborg.
Der er udbetalt julehjælp
4. Menighedsrådsarbejdet.
Forretningsorden for menighedsrådet udsendt. Og godkendt
Regnskabsinstruks udsendt til Mhr, foreløbigt gennemgået. Bilag med disponeringsbeløb sendt
rundt til disponeringsberettigede til underskrift. Endeligt godkendes ved næste
Menighedsrådsmøde.
5. Præstens indlæg
42 tilmeldte til nytårsfrokost søndag 13. januar.
OBS ang. dataregistreringsloven. Underskrifter indhentes ved brug af personfotos. Fremadrettet
kan vi evt. udstede standarddokument og indhente foto med accept til brug af samme fra
foredragsholder
Tilsvarende ved udsendelse af personfølsomme dokumenter
Præsentation af nyt layout til Solbjerg Nu
Den tidligere kasserer har anmodet om evt. køb af tidligere anvendt PC. I forhold til
afskrivningsperioden sættes prisen til kr. 3000,00.
Ny mappe til referater anskaffes.

6. kontaktpersonens indlæg
a. Kirsten har indhentet materiale fra tidligere menighedsråd. Og har taget de første
kontakter til regnskabskontoret.
b. Kirsten er tilmeldt lederuddannelse i Herning (4 kursusdage henover foråret 2019)
7. Økonomi.
a. Det ser ud til at vi får et underskud for 2018 på omkring Dkk 80.000,-, der er endnu ikke
endeligt opgjort for udlæg fra 2018. Forsinkelsen kan skyldes overgang til nyt personale i
regnskabsafdelingen. Fremadrettet sender Karen bilag til regnskabskontoret med kopi til
vedkommende, som har foretaget udlæg.
b. I skrivelse fra Provsten er der bevilget
Dkk 126.000 fra budgetreserven grundet uforudsete udgifter
c. Renovering af bryggers i præstegården igangsættes jf. tidligere §5 bevilling på Dkk 126.000
d. Opvaskemaskinen i menighedshuset er gået i stykker. Foreslås udskiftet med en større,
hurtigere model, som kan lette arbejdet efter større arrangementer i sognehuset. Endelig
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afgørelse tages ved førstkommende Mhr. Svend Erik prøver i første omgang at reparere
den nuværende maskine.
I forbindelse med nytårsfrokosten er medhjælp og håndopvask bemandet ved Gunner,
Karen og Svend Erik.
Borddækning ved Kirsten og Thorkild
8. kommunikation ingen bemærkninger
dog skal der evt. tilknyttes en frivillig til hjælp med opsætning af facebook og anden form for
kommunikation udadtil.
kommunikationen internt i Mhr bør udsendes for evt. en måned ad gangen af Kirsten
9. Projekt ny parkeringsplads ved kirken
TriConsult og Kommunen skal kontaktes for at aftale møde PÅ parkeringspladsen, så parterne ved
selvsyn kan erkende behovet for ny parkeringsplads. Kirkegårdsudvalget sammen med Svend Erik
etablerer kontakten hurtigst muligt i løbet af foråret.
10. Kirkeværgens indlæg
a. Forplads med kirkebænke ser fine ud nu, regning godkendt
b. kirketaget, møde 26. januar. Taget kan holde minimum 5 år fra efter understrygning.
Arbejdet påbegyndes til foråret.
c. Jysk Liftservice har været i kirken i dag sammen med Thorkild og vi afventer tilbud fra
firmaet for indvendig kalkning af kirken.
d. Sikring af gravsten. Anders har to tilbud liggende på sikring af alle gravsten. De danske
Stenhuggere vil som lokalt firma være mest hensigtsmæssige at anvende til arbejdet. Tiset
kirke står kun for sikring af EGNE gravsten. Nabokirkerne kontaktes for at høre, hvordan
man gør DER i forhold til at sikre øvrige gravsten. Kan vi evt. indhente tilbud sammen med
Mårslet og/eller Astrup? Anders skal involveres. Svend Erik kontakter Theodor graver
v/Ørting Kirke i Odder provsti for at høre, hvad man har gjort DER. Ved førstkommende
Menighedsrådsmøde tages endelig stilling.
11. Årshjulet gennemgået og opdateret
12. punkter til næste møde
a. Vedtægt for kirkeværge
b. Vedtægt for kontaktperson
c. Vedtæft for kirke-, kirkegårds- og præstegårdsudvalg
d. Opvaskemaskine
e. Kirkeblad
13. Eventuelt
a. Anders har fået opfordring til at klippe hækken omkring urnegården yderligere, men i så
fald vil der slet ikke være nogen bøgehæk tilbage. I stedet har Anders tilbudt at klippe
hækken to gange/år. På et tidspunkt vil hækken skulle udskiftes.
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b. Der skal evalueres ang. jul 2019. Der var i alt ca. 400 personer til de to
eftermiddagsgudstjenester. Emnet tages op ved førstkommende menighedsrådsmøde.

