Dagsorden/Referat

Blad nr. 13

Voel menighedsråd onsdag den 11. december Formandens initialer: NV
2019 kl. 19.00 i konfirmandstuen, Voel
Præstegård

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

Dagsorden:

Beslutninger:

1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2.

Godkendelse/underskrift af referat fra
sidste møde.

Referatet underskrevet.

3.

Troen og menneskelivet.

Punktet udsat.

4.

Tilmelding til nyt fælles regnskabskontor i Der var fra menighedsrådet tilslutning til
Silkeborg Provsti med virkning fra den 1. tilmelding til fælles regnskabskontor.
juli 2020.

5.

Etablering af nøgleboks ved kapellet.

6.

Beslutning angående ansøgning om 2-årig Det blev vedtaget at søge Kirkeministeriet om
valgperiode i forbindelse med nyvalg til en 2-årig valgperiode.
menighedsrådet i efteråret 2020. Og
Dato for orienteringsmøde i Voel bliver 13.5.20,
fastsættelse af dato for orienteringsmøde i kl.19.30.
uge 20 næste år.

7.

Årlig opdatering af indsamlingsliste.

Vedtaget af menighedsrådet, således at
vagtordning for indsættelse udenfor normal
arbejdstid bortfalder. Niels sørger for etablering
og information til bedemandsfirmaer.

Indsamlingslisten er uændret:
Nytårsaften/dag: Det Danske Bibelselskab.
Påskedag: Folkekirkens Nødhjælp.
Høstgudstjeneste: Kirkens Korshærs varmestue.
Alle adventssøndage indsamles til velgørende
formål, som udmøntes i julehjælp.
Der er etableret Mobilepay.

8.

Forevisning af Brandsoft kalender v.
Kirsten.

Menighedsrådet fik en orientering i Brandsoft
kalender som arbejdsredskab for såvel personale
som menighedsråd. Efterfølgende besluttet, at
samtlige menighedsrådsmedlemmer tilmeldes
kalenderen.

9.

Kaffeplan for kl.9-gudstjenester.

12.1. Niels og Karsten.
23.2. Ketty og Birthe.

10.

Orientering/forslag fra aktivitetsudvalget. Arrangementet ”Alle tiders historie” i
forsamlingshuset var en stor succes med fulde
huse.
Der skal arrangeres forplejning til forårets
gospelarrangement.
De 9 læsninger gik fint. Mange kirkegængere og
fint kor.
Samarbejdet omkring foredrag mellem
Foredragsforeningen, Seniorerne og
Menighedsrådet ophører med baggrund i et ret
stort underskud ved foredraget i oktober.

11.

Mødedatoer for 2020.

15.1., 19.2.,11.3., 22.4., 13.5.(orienteringsmøde
om menighedsrådsvalg 4.11.), 10.6., 12.8., 9.9.,
7.10., 10.11.,2.12.

12.

Orientering ved:
Formanden.

Materielgården er nu etableret og tilplantet.

Kontaktperson.

Intet.

Kirkeværge.

Belysning af alter og kalkmaleri er godkendt i
provstiet. Projektet skal godkendes i stiftet.
Dette er i proces.
Kirkeloftet er besigtiget af tømrer og isolering
mand. Vi afventer tilbud på reparation.
Kapellets tak/loft venter fortsat.

Kasserer.

Intet.

Medarbejderrepræsentant.

Fraværende.

Præstegårdsudvalg.

Præsterne.

Der blev refereret fra projekteringsmøde med
arkitekten, hvor det blev vedtaget at ændre i det
oprindelige projektmateriale, således at det
bliver et mere regelret sognelokale.

Provstiet.

Der er skoleafslutning d.20.12. i kirken.
Folk er glade for det nye kirkeblad.
Intet.

12.

Evt.

Intet.

Voel d. _________________
Underskrift
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

