Dagsorden/Referat

Blad nr. 11

Voel menighedsråd onsdag den 9. oktober,
Formandens initialer: NV
2019 kl. 19.00 i sognelokalet, Voel Præstegård

Deltagere: Niels, Ketty, Heidi, Jonna, Kirsten, Oliver, Birthe.
Fraværende: Karsten, Anne Mette.
Nr.

Dagsorden:

Beslutninger:

1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

2.

Godkendelse/underskrift af referat fra
sidste møde.

Referatet underskrevet.

3.

Troen og menneskelivet:
Samtalekort.

Med udgangspunkt i citatet på et samtalekort
vendte vi begreber som ”helligt”, grunden til at
komme i kirken, rummets betydning, ritualernes
betydning.

4.

Opdatering af årets anlægsopgaver.

Forestående er et møde om belysning i koret og
af altermaleriet.
Der er ankommet elementer til den nye
materielgård. Beplantning er planlagt.

5.

Gennemgang og godkendelse af
kvartalsrapporten

Gennemgået og godkendt.

6.

Gennemgang af revisionsprotokollat.

Menighedsrådet har gennemgået protokollatet
og drøftet de fremførte bemærkninger.
Vi finder, at regnskabsførerens kommentarer er
dækkende for såvel det bagudskuende som de
fremadrettede tiltag, der iværksættes.

7.

Beslutning vedr. kørselsgodtgørelse.

Besluttet og underskrevet.

8.

Kaffeliste til kl.9- gudstjenester

3.11. Bodil og Niels.
24.11. Heidi og Jonna.
15.12. Ketty og Bodil
29.12. Birthe og Niels.
24.10. Spaghettigudstjeneste. Niels og Birthe
dækker bord.

9.

Orientering/forslag fra aktivitetsudvalg.

10.

Drøftelse/beslutning:
a. Fælles menighedsråd i pastoratet
er det en ide?
b. B. Ansøgning om 2-årig
valgperiode i forbindelse med
MR-valg 2020.

Oliver orienterede om, at skuespiller Bodil
Jørgensen kommer til Dallerup Kirke d.17.5.20
og medvirker i gudstjenesten.
Menighedsrådet vil derefter være vært ved et
traktement.

a. Der var ikke speciel positiv stemning for
dette forslag.
b. Der var debat om at forsætte med 2-årig
valgperiode. Punktet vil blive sat på.

11.

12.

Orientering ved:
Formanden.

Referat fra budgetmøde i provstiet.
Der skal afholdes møde om bl.a.
persondataforordningen.

Kontaktperson.

MUS-samtaler er planlagt.
Konfirmandstuen/arrangementer:
Der skal findes et frivilligkorps, der kan
assistere v. arrangementer som f.eks. kirkekaffe
og sangeftermiddage.

Kirkeværge.

Intet.

Kasserer.

Intet.

Medarbejderrepræsentant.

Ikke til stede.

Præstegårdsudvalg.

Intet.

Præsterne.

Det går fint med konfirmanderne. Århusturen
med rundvisning af en hjemløs er udsat til
foråret.

Eventuelt.

Intet.

Voel d. _________________
Underskrift
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

