Menighedsråds møde Den 24.11.2016. kl 19.00 ved
Birgit Thomsen, Vinderslev vej 19.
Beslutningsprotokol nr. 95
Fraværende. Martin Poulsen
Søren Peter Villadsen var kun med til punkt 1-2-3-4
1) Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkend.
2) Siden sidst.
3. november sogneaften med Jørgen Løvstad, en rigtig god aften, med ca. 40
mennesker til kaffe.
Allehelgens gudstjeneste, rigtig dejligt gudstjeneste med mange i kirke.
Stor tak til Søren Peter.
3)Meddelelser.
Præst.
Gudstjenester fremover, følg med i kirkebladet og i avisen.
Har man spørgsmål er Mikael Holst Kongensholm kontakt person.
Kan træffes på telefon 24 88 53 53 eller mail. mik@km.dk
De kommende konfirmander er informeret om Søren Peters nye embede.
Formand.
Kirke til kirke, vi finder ud af om vi vil være med til næste menighedsmøde.
Indbydelse til nytårsgudstjenesten i Viborg domkirke er kommet, der er tilmelding
den 28. november vi sender to fra menighedsrådet.
Kirkeværger.
Kameraet ved orglet er sat op, så organisten beder kan følge med i hvad der sker i
koret.
MedarbejderRepræsentant.
Ingenting
Kasser.
Revisionsprotokollat er blevet behandlet og fremad ser vi på budget.
Kontaktperson.
Mini konfirmander starter i januar. Helle Frølund underviser dem.
De holder afslutning til påske.
Der er kommet et ønske fra menigheden om skråpuder, vi indkøber 10 stk.
1-12 Afholdes der det årlige medarbejdermøde for medarbejder og menighedsråd
kl 15.30 i sognehuset.
Helle Frølund ønsker kursus i hjemmesider den 7-12-2016 vi bevilger hende
dagen.
Marianne ønsker en fri weekend overført til 2017. Det får hun lov til.
Skolen har spurgt om de må låne vore Lucia kjoler, det får de lov til.
Lucia gudstjenesten er søndag den 11-12 2016.
Det meste af det praktiske er der ved at være styr på.

4) Præsteboligen.
Intet nyt.
5) Konstituering.
Formand: Jens Stenholt
Næstformand: Birgit Thomsen.
Kasser: Jens Larsen.
Kirkeværger: Søren Holm.
Sekretær: Knud Friis.
Kontaktperson: Lisbeth Nyrup Christensen.
Valgudvalg: Jens Stenholt (formand), Birgit Thomsen og Knud Friis.
Præstegårdsudvalg: Jens Stenholt, Lisbeth Nyrup Christensen.
Stående udvalg: Alle er med dog ikke Kirkeværger.
Udvalg for sogneaftner: Lisbeth Christensen, Finn Najbjerg og vores nye præst.
Bygningskyndig person: Børge Nielsen
Underskriftsbemyndige personer: Jens Stenholt og Jens Larsen
6) Vejkirker.
Vi er med i vejkirker, og vores nye kontakt person for dem bliver Knud Friis.
7) Forretnings orden.
Ser vi på til næster menighedsrådsmøde.
Tro og love.
Er blevet underskrevet af vores to nye medlemmer.
8) Julekoncerten.
Er den 30. november kl. 19.30, og der er styr på alt det praktiske.
9) Julefrokosten.
Er der næsten styr på.
10) MR Møder i 2017.
19. januar
9. marts
18. maj
29. juni
24. august
9. september studie tur (datoen er ikke helt fast endnu)
12. oktober
23. november
11) Eventuelt
Ny adresse liste ønskes snarest for alle ansatte og menighedsrådet.
8. januar Kirkekaffe. Birgit
Tilstede ved mødet: Johannes Lauritsen, Jens Stenholt, Birgit Thomsen, (sekretær)
Søren Holm, Lisbeth Christensen, Uffe Hansen, Anni Lolk, Knud Friis og Jens
Larsen.

