
Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 19. november 2015

Fremmødte:
Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard, Kirsten Sørensen og Leif Jensen. 

Afbud fra Birthe Ø og Birthe K.

Kirsten Krab Koed er syg.

1. 1. Søren Sørensen bydes velkommen han afløser Birthe Korsbæk.

2. Dagsorden godkendt.

3. Valg for næste år i menighedsrådet.
◦ Formand: Lene Lange
◦ Næstformand: Ejvind Sørensen
◦ Kasserer: Marianne Fruergaard
◦ Kirkeværge: Der forespørges om Birthe Korsbæk vil fortsætte resten af perioden, skal så 

også være villig til at møde ind ved behov.
◦ Præstegårdsudvalg: Kirsten Sørensen og Ejvind Sørensen
◦ Kontaktperson: Søren Sørensen
◦ Sekretær: Birte Ømark
◦ Bygningssagkyndig: Kirsten S spørger Benny Thorsager om han vil fortsætte

4. Kirsten Krab Koed forespørger;
Kirsten K. vil gerne have fastelavnsgudstjeneste med kaffe bagefter - det vedtages.
Dåbstræf skal bibeholdes - men Tante Andante skal ikke hyres.
Det er i orden, at Rikke køber lagner til Lucia optog. En Bedstemor syr dem.

Lene orienterer;
Kirkeradioen kommer 1. december og optager koncert.
Ejvind sørger for, internet bliver færdiggjort.
Kunstloftet er meget glade for at være i sognehuset, de gør hovedrent 4 gange om året og tager 
"det løse" ind i mellem.

5. Marianne orienterer;
Revisions eftersyn - enkelt beløb stod på forkert konto, beholdningseftersyn OK
Kvartalsrapport, der er udsendt er godkendt af menighedsrådet.

6. Kommende arrangementer;
Julekoncert 1. december - kaffe og småkager
Egen koncert 16.dec. gløgg og æbleskiver
24/1 Gud og Guf - Ejvind og Søren står for planlægning

7. Buskgudstjeneste gik godt alt gik op i en højere enhed.

8. Næste mødedatoer ; 21.januar 2016 kl. 19.00
17. marts 2016 kl. 19.00(regnskab)
12.maj.2016 kl.19.00 (budget)

9. Jul - Lene hører om Birthe Ø vil købe julegaver igen i år.
Lene hører om Marianne Skrødstrup kan spille d. 24/12

10. Evt.; Kirsten spørger for dato på indsamlede tilbud - de skal samles inden næste møde.
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