Dagsorden/Referat

Blad nr. 9

Voel menighedsråd onsdag den 14. august2019 Formandens initialer: NV
kl. 19.00 i konfirmandstuen, Voel Præstegård

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

Dagsorden:

Beslutninger:

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2.

Godkendelse/underskrift af referat fra
sidste møde.

Referatet underskrevet.

3.

Troen og menneskelivet v/ Jonna.

Med udgangspunkt i serien ”Alene i
vildmarken”, som Jonnas familie ser sammen,
beskrev hun de reflektioner, der ikke mindst fra
hendes børn kom frem ang. ensomhed, det at
være prisgivet, taknemmelighed, når noget
lykkes, og behov for fællesskab. Fint
”langsomt” TV.

4.

Gennemgang af kvartalsrapporten.

Kvartalsrapporten gennemgået, godkendt og
underskrevet.

5.

Opdatering af årets anlægsopgaver.

Status på materielgården. Heidi kontakter Niels
og følger op.
En tømrer har set på kapellet pga. fugt i væggen
og fundet en fejl ved taget. Det udbedres.
Inddækningsarbejdet af kirkemuren fortsættes.
Der arbejdes på en beskrivelse til provstiet af
projektet med ny belysning på alterbilledet.
Udendørs: Lys på uret. Heidi taler med Helle
om muligheder.

6.

Kaffeplan for kl.9-gudstjenester m.v.

1.9. Niels og Bodil.
22.9. Heidi og Jonna.
Sommerfestkoncert med Tue West:
Heidi tager sig af lyd, evt. sammen med Søren,
Birthe og Ketty tager imod billetter i døren.
Usolgte billetter kan købes på stedet med
mobile pay, der påføres ”Tue West”.
Oliver tager sig af traktement, både til kunstner
og til gæster.
Teltgudstjeneste ved sommerfesten: Vi møder
kl.9.30. Birthe og Heidi sørger for kaffe, krus og
tallerkener og uddelegerer om nødvendigt.
Heidi aftaler nærmere med Kirsten og
uddelegerer om nødvendigt.
Gudstjeneste ved Bjarup Kirkeruin: Tine bager.
Birthe hjælper med kaffe.
Spaghettigudstjeneste i oktober: Olivers nabo
vil stå for det praktiske med maden.

7.

Orientering/forslag fra udvalgene.
Aktivitetsudvalg.

8.

Orientering ved:

Der er stor tilfredshed med det nye kirkeblad.
Frivillighed: Punktet med mere konkrete planer
tages med på næste fællesmøde.
Der bliver arrangeret en gospeldag til foråret.

Formanden.

Fraværende.

Kontaktperson.

I år skal afvikles APV og MUS-samtaler.
Karsten sparrer med Ketty.

Kirkeværge.

Intet.

Kasserer.

Intet.

Medarbejderrepræsentant.

Fraværende.

Præstegårdsudvalget.

Referat fra forløbet med udvidelsen.

Præsterne.

Intet.

Nyt fra provstiet.

Intet.

9.

Eventuelt.

Intet.

Voel d. _________________
Underskrift
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

