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1.
2.
3.
4.

Dagsorden
Indledning og
refleksion
Godkendelse af
dagsorden
Opfølgning på
referat
Evaluering af
julegudstjenester
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Afbud:

x
Referat
Mødet indledt med at afspille Anne Linnet ”Forårsdag”
Dagsorden godkendt
Ingen indvendinger
Der er så stor søgning til eftermiddagsgudstjenesterne, så de to
eftermiddagsgudstjenester afholdes også i 2019. og derfor ingen
midnatsgudstjeneste.
Sogneindsamlingen til fordel for Folkekirkens Nødhjælp
arrangeres i år af FDF fra Lystenlund.
Orientering vedr afholdte og kommende arrangementer.
Personalemøde afholdt den 7.2.2019.
Orientering om feriedækning.
Kontaktpesonen har været på kursus i Herning

5.

Præstens indlæg

6.

Kontaktpersonens
indlæg

7.

Træfældning mv.

8.

Indvendig
kirkekalkning

9.

Sognehusudvalg.
Revision af regler
for sognehus

10.

Køb af
Den gamle printer i sognehuset er gået i stykker, og der skal
printer/kopimaskine indkøbes ny printer, et bud vil være en brugervenlig model fra
til sognehus

Tilbud fra Peder Dich accepteres, og arbejdet igangsættes
snarest.
Indkøb af flaskevogn og håndbrænder godkendt.
Der er penge i Provstikassen til indvendig kalkning, men der
afventes fortsat rapport fra Nationalmuseets
kirkekalkningstjeneste. Vi har en forventning om at arbejdet kan
udføres i 2020.
Sognehusudvalg består nu af Gunner Christensen, Jette
Rosenberg Christiansen og Pia Samsing.
Vi skal have indkøbt nye glas til sognehuset.
Vedtægterne for Sognehuset gennemgås af det nyvalgte
sognehusudvalg og Freddy Alberg. De nuværende gælder indtil
videre.
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11.

Årsregnskab

12.

Kommende
arrangementer og
årshjul

Evt.
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Epson til en pris af ca. 4000 inkl. Moms. Formanden sørger for
indkøb af samme.
Økonomiudvalget gennemgår regnskabet hurtigst muligt, og der
afholdes et ekstraordinært menighedsrådsmøde den 28. marts
for at godkende regnskabet.
Vedrørende momsberegning af variabel moms på kirkegården
2018, er der udarbejdet et nyt beregningsskema, som Tiset
Menighedsråd har brugt til beregningen, hvor grundlaget er
forholdet mellem indtægter og udgift på formål 4000. Den
variable moms% bliver for 2018: 15%
Der afholdes i foråret et arrangement for menighedsråd og
medarbejdere.
Den 28. marts efter ekstraordinært menighedsrådsmøde
afholdes internt kursus i DAP og tilgang til regnskab.
Arbejdet i baggangen i præstegården påbegyndes i kommende
uge og forventes afsluttet i løbet af 6 uger.
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