Referat fra menighedsrådsmøde
22. august 2019 kl. 19.00
Afbud: Jane og Susanne
Punkt
1
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Emne
Godkendelse af dagsorden
Meddelelse(r) fra formanden
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Meddelelser fra udvalgene
Præsterne
Kirke- og kirkegårdsudvalget
Præstegårdsudvalget

godkendt
FU holder et møde med provstiudvalget i morgen
omkring økonomi
Mindegudstjenesten den 5. september er efter ønske
fra Silkeborg kommune blevet flyttet til Silkeborg
kirke. Begrundelsen er, at det er nærmere rådhuset
og torvet
Arbejdet med etablering af samtalekontor kan
iværksættes snarest. Udvalget har opgjort
udgifterne vedr. de synsudsatte arbejder med et ca
beløb. Det undersøges hvor meget der kan sættes i
værk for de midler, der er til rådighed i år
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Kontaktperson
Kirkeværge
PR-udvalg
Kunstudvalg
Aktivitetsudvalg
Kirkens Korshær
Diakonalt-socialt udvalg
Studietursudvalg
Regnskabskvartalsrapport – april kvartal 2019
Hvordan tiltrækker og fastholder man
folkekirkemedlemmer.
Forslag/tanker til menighedsrådet fra ansat
Morten Beck på kirkegården

Fremlagt og godkendt
Meget positivt at en ansat forholder sig til kirken og
har udarbejdet forslag. Ideerne medtages i første
omgang i PR udvalget.
Forslag om at kontakte Silkeborg guiderne vedr
rundvisninger på kirkegården og i kirken
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Sogneudflugt/lørdag for børnefamilier
Skal sogneudflugten på pause og erstattes af
arrangement for børnefamilier?
Se bilag fra aktivitetsudvalget
(læs ud for pilene)

Flere ønsker at fastholde sogneudflugten, men
finder også ideen med et børnefamilie arrangement
meget interessant.
For at have ressourcer til at starte et børnefamilie
arrangement op, besluttes at droppe sogneudflugten
i 2020 til fordel for en familiedag. Manglende
økonomi kan forstærkes fra kontoen ”Liv & vækst”.
16. maj bliver dagen, det foregår i 2020
Sogneudflugten genoptages i 2021
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Indstilling fra kirkegårdsudvalget vedr.
automatisk kirkegårdslåge ved Tulipanvej.
Bilag til punktet eftersendes i uge 34

Der er ikke flertal for at etablere automatisk låge,
der synes ikke at være økonomi til det.
Det besluttes at gøre lågen gøres mere brugervenlig
og fastholde nuværende regler
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Udkast til udviklingsplan for Alderslyst
Kirkegård.
Bilag til punktet eftersendes i uge 34
Lukket punkt
Eventuelt

Drøftet
Tages evt. op på en temaaften
Der holdes menighedsmøde efter gudstjenesten
søndag den 24/11. Traktementet bliver suppe.
Den 21/9 inviteres til ”Drop in dåb” i Silkeborg
kirke

Mødet sluttede kl 22.00

