Tiset Sogn – menighedsrådsmøde

Mødedeltagere:
Jette Rosenberg Christiansen
Freddy Alberg
Svend Erik Pedersen
Karen Astrup
Kirsten Frisgaard
Thorkild Boier
Pia Samsing
Gunner Christensen
Anna Johnsen

10.04.2019

Afbud:

x

x

Pkt.
1.
2.

Dagsorden
Indledning
Godkendelse af
dagsorden

Referat
Mødet indledt med Du som har tændt millioner af stjerner
Dagsorden blev godkendt

3.

Opfølgning på referat

4.

Træfældning påbegyndes efter konfirmationerne i maj.
Diverse indkøb foretaget,
Sognehusudvalget sørger for indkøb af nye glas
Printer er indkøbt
Baggangen i præstegården forventes færdigt inden påske
FA har orienteret om regnskabsaflevering

Orientering om
årsregnskabsafslutning
Præstens indlæg
Der skal indkøbes nye planter til terrasse i præstgården
Den eksisterende støvsuger i sognehuset er gået i stykker.
Ny støvsuger indkøbes straks (JRC)
Kirken ønsker adgang til Salmedatabasen, pris ca 1500/år
Pinsegudstjeneste i Hørhaven, som JRC er medarrangør af igen
i år. Annoncering i kirkebladet om fælles transport og frokost
efter friluftsgudstjenesten med tilmelding.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

Kontaktpersonens
indlæg
Kirkeværgens indlæg

Indvendig
kirkekalkning
Sikring af gravsten
Bankforbindelse
Orientering om
økonomi

KF orienterede om den nye ferielov
samt om seneste FUG møde
Kirkens store flag skal tjekkes for slidtage
Kapeltaget vurderes ved kirkesynet i maj
Ved fornyelse af gravstedsaftaler benyttes de aktuelle takster.
De gældende takster skal fremgå af kirkens hjemmeside.
Kirkegårdsmedarbejderne har etableret 6 nye urnegravsteder
Dansk Kirkekalk er sat på opgaven i perioden fra uge 3 til uge
9, 2020.
Kirkegårdsudvalget arbejder videre med dette.
Vi beholder vores nuværende bankforbindelse
Fremover modtager MHR kvartalsvise opdateringer af
regnskab.
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Der er indsendt ansøgning om diverse anlægsønsker.
der skal revideres i budgettet i forhold til øgede udgifter i
fremover skal der i økonomien tages højde for de store hold af
både minikonfirmanderne og konfirmanderne.
12.

Kommende
arrangementer og
opdatering af årshjul

Solbjerg Fællesråd holder møde mandag, den 6. maj.
Næstformanden deltager.
Formanden deltager i receptionen i anledning af biskoppens
60 års fødselsdag.

13.

Evt.

MHR er inviteret til genindvielse af Mårslet Kirke søndag, den
14. april kl 10:00.
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