Ørsted Menighedsråd

Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 19. februar 2019 kl. 9.30 i Sognegården
Afbud fra: Maja pga. møde i provstiet.
Punkt Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden

Referat
ok

2.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste
møde

ok

3.

Siden sidst: Arrangementer Sogneaften ”mit liv
som tyskerunge”
Post: indbydelse til forårsmøde

En god og spændende aften.
Flot fremmøde.
Ingen deltager.

4.

Den nye præstebolig
Ansøgning til Provstiet om finansiering. Bilag
med forslag.
Licitation den 1. marts kl.13.00 tilbud åbnes.
Præstegårdshaven: hvad er lavet, og hvad skal der
laves (Frank kommer med oplæg)

Menighedsrådet har godkendt ansøgningen til
stiftslån til præsteboligen.
Hele MR deltager. Møde med tegnestuen
fredag den 22. feb. Kl. 10.
MR godkender Franks oplæg og beplantningen
sættes i gang. Flot arbejde som Frank har lavet.
Marianne laver indbydelse m.m. Jonna sørger
for menu:

5.

Middag for de frivillige hjælpere tirsdag den 30.
april. Program menu ansvarlige

6.

Konfirmation i Ørsted den 28. april
Modtagelse af hilsner til konfirmanderne i
Sognegården, hvem tager imod?

Karen Margrethe og Jonna mødes kl. 9.

8.

Den økonomiske situation v. Knud
Kvartalsregnskab
Brug af ”frie midler fra 2018”

God og grundig orientering.
Kvartalsregnskabet godkendt klar til at sende
til Provstiet.

9.

Orientering fra:
a. Formanden – henvendelse omkring
arrangement – kølerummet
Opslag af præstestilling ved Norddjurs Vestre
Pastorat/ primær Rougsø Nord. Datoer og
deltagelse.
a. Sognepræsten
b. Kirkeværgen
c. Kirke- og kirkegårdsudvalg
d. Præstegårdsudvalg – Forpagtningsaftale

10.

e. Kasseren
f. Kontakt/medarbejder- repræsentant
Studietur til Åbyhøj kirke, omkring brug af IT i
kirken (Frank)
g. Aktivitetsudvalg – næste møde den 20/3 kl.
9.30
Evt.

MR er imødekommende overfor enkelte
musikarrangementer i kirken, arrangeret af
foreninger i lokalområdet.
Orientering omkring kølerum.
Orientering om præstestilling.
Orientering fra formandsmødet.
intet
intet
intet
Annonce indrykkes sidst i marts. Kaj kontakter
landboforeningen for faglig rådgivning.
intet
Frank orienterede fra studiebesøget.

intet
intet

