Referat fra menighedsrådsmøde 20.09.2017
Tilstede alle valgte medlemmer, 3 præster og medarbejder rep. Lars Blichfeldt

1

Godkendelse af dagsorden

Der tilføjes et ekstra punkt 9
”Medhjælp ved børnekor”
Evt. bliver pkt 10

2

Meddelelser ved formanden

3

Meddelelser fra udvalgene
Præsterne

Kirkegårdspersonalet har fået
tildelt 5.000 til en hyggeaften,
som tak for den ekstra indsats
de har ydet hen over sommeren

Poul Geil har en praktikant, som
skal stå for en del af
gudstjenesten den 19/11

Kirke- og kirkegårdsudvalg
Præstegårdsudvalg
Kontaktpersonen

Der arbejdes med at finde en
kyndig person udefra, som kan
stå for en arbejdsmiljødag for
personalet her i huset

Kirkeværge
PR udvalg

Arbejder på en kirkefolder samt
på nyt skilt til kirkegården med
indstilling om at tage hensyn
Skilt med åbningstider ved
sognehuset opdateres

Kunstudvalg
Der arbejdes på en ny kontrakt
til udstillende kunstnere
Aktivitetsudvalg

Forårets program er ved at være
klar
Ilse Toft har været på Nyborg

Kirkens Korshær

Strand for Kirkens Korshær og
refererede herfra
Forberedelser til basaren den
12/11 er sat i gang.

Diakonalt - og socialtudvalg

Der er allerede 10 frivillige til
juleaften

Medarbejder repræsentant
4

Fremlæggelse og godkendelse af revisionsprotokollat
for årsregnskab 2016

Der var ingen anmærkninger og
revisionsprotokollatet blev
godkendt

5

Budget 2018

Budget 2018 for Alderslyst
sogns menighedsråd, cvr
22629816, afleveret 20.09.2017
kl 19.38 blev godkendt

6

Procedure i henhold til økonomi

Godkendt som indstillet, dog
med et max beløb på 50.000

7

Anskaffelse af flygel, herunder finansiering

For hvidt stemte 9

Indstilling fra udvalget forelægges på mødet

For sort stemte 6
1 undlod at stemme
Konklusionen er dermed, at et
evt. flygel skal være hvidt
For et loft på 150.000 fordelt
med 1/2 fra frie midler og 1/2
fra ” Liv og Vækst” og tilsagn
om donation til resten fra en
borger fra sognet , hvilket giver
mulighed for at købe et hvidt
Schimmel I-188 til 250.000.
Dette under forudsætning af
godkendelse fra PU om
anvendelse af 75.000 fra frie

midler
For stemte 13
3 undlod at stemme
Kirketjenerne tages med på råd
om hvorvidt det skal være mat
hvid eller blank
8

Retningslinjer for udlevering af nøgler
Bilag eftersendes

Godkendt som indstillet med
tilføjelse af kontaktpersonen
under A nøgle med brik

9

Medhjælp ved børnekor

Det blev godkendt, at der kan
bruges 4000 fra ”Kirkens liv og
Vækst” til medhjælp 10 gange
om året for børnekoret

10

Evt

Husk tilmelding til studieturen
24/10

Mødet sluttede kl 21.25

