Ørsted Menighedsråd

Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 13. november 2018 kl. 9.30 i Sognegården
Afbud fra: Lene Christiansen
Punkt Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden

Referat
ok

2.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste
møde.

ok

2a.

Ændring i sammensætning af menighedsrådet

3.

Valg af formand, næstformand (skriftlig) valg af
kirkeværge, kasserer, kontaktperson, kirkekirkegårdsudvalg og præstegårdsudvalg

Lene Christiansen udtræder pga. fraflytning
pr.2. december. Elsebeth Jacobsen indtræder.
Marianne Boje er genvalgt, Knud Sejersen er
valgt til næstformand. Kirkeværge: Jonna
Haslund.
Kasserer:
Knud
Sejersen,
Kontaktperson Karen Margrethe Jürgensen,
Kirke- og præstegårdsudvalg Formand Kaj
Skriver , Elsebeth Jacobsen og Knud Sejersen

4.

Siden sidst:
Højskoleformiddag v. Rise V.
Sogneaften v. Flemming Riishøj
Poul Dybdal er holdt som personalekonsulent
Forespørgsel omkring sogneindsamlingen
Forespørgsel omkring foredrag omkring vores
kirkeklokke.
Drøftelse af fællesmødet i Norddjurs Vestre
pastorat i Ørsted

5.
6.

7.

Kølerum i kapellet. Endelig godkendelse er
modtaget, det videre arbejde
Den nye præstebolig. Hvad er sket siden sidst?
Forslag til præstegårdshaven v. Frank
Drøftelse af minikonfirmand – tidspunkt m.m.
Drøftelse af bekendtgørelser fra prædikestolen

Drøftelse af brug af projektor i kirken
Dagpasningen og skolen i kirke op til jul.

8.

Nytårsdag i kirken – servering m.m.
Økonomi ved Knud
Gennemgang af kvartalsregnskab og underskrift
Indberette underskrive det endelige budget for
2019 i ØK
Underskrive revisionsprotokol vedr. årsregnskab
2017

En rigtig hyggelig formiddag.
Rigtig god aften med Flemming Riishøj.
Orientering
Vi lader det stå på standby.
Vil gerne have foredraget til en
Højskoleformiddag i marts måned.
Vi beholder vores egen hjemmeside, med et
link fra den fælles hjemmeside.
Orientering vedr. organistvikar.
Orientering vedr. fælles kalkning.
Formandsmøder et par gange om året.
Pastorats møder et par gange om året.
Vi afventer endelig godkendelse fra Provstiet.
Der er klar til nybyggeri. Tegnestuen
Fruerlund og Høg er valgt som arkitekt.
Frank oplæg til præstegårdshaven er godkendt.
Minikonfirmand begynder i uge 3 i samarbejde
med Rougsø Nord.
Der bliver fremover kun bekendtgjort næste
gudstjeneste i Ørsted. Øvrige arrangementer
kan læses på hjemmesiden.
Brug af projekter tages på næste møde januar.
Den 12 december kl. 10 gudstjeneste for
dagpasning, afsluttende i Sognegården med
madpakker og julesange
Den 20 december gudstjeneste for skolen.
Nytårsdag kl. 16 bobler og kransekage Kaj.
Knud gennemgik kvartalsregnskabet. Det
endelig budget 2019 bliver underskrevet og
lagt ind i dataarkivet
Underskrevet og lagt ind i dataarkivet

9.
10.
11.

12.

Sortering i diverse bøger, papirer som har ligget
på præsteboligens loft.
Årshjul 2019 – forslag til datoer
Orientering fra:
a. Sognepræsten
b. Kirkeværgen
c. Kirke- og kirkegårdsudvalg
d. Præstegårdsudvalg
e. Kasseren
f. Kontakt/medarbejder- repræsentant
g. Aktivitetsudvalg
Evt.
Næste møde den 22. januar (serveringsansvarlig)

Udsættes til Januar.
Godkendt med få ændringer. Nyt udsendes
Orientering
intet
intet
intet
intet
intet
intet
Jonna

