Dagsorden/referat
Bladnr.: 7
Voel Menighedsråd, onsdag d. 8. maj 2019 kl. 19.00
Konfirmandstuen, Voel Præstegård
Formandens initialer: NV
Deltagere: Niels, Kirsten, Helle, Karsten, Oliver, Annemette, Birthe
Fraværende: Heidi, Jonna, Ketty.
Dagsorden:

Beslutninger:

1.

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

2.

Godkendelse/underskrift af referat.

Referatet godkendt og underskrevet.

3.

Gennemgang og godkendelse af foreløbigt Budgettet godkendt med forbehold for
budgetformål for 2020.
prissættelse af ny dør til kirken. Når pris på dør
er modtager, indsendes budgettet.

4.

Gennemgang og godkendelse af
kvartalsrapport.

Rapporten godkendt og underskrevet.

5.

Opdatering af kirkegårdsvedtægten.

Kirkegårdsvedtægten opdateret med nyt stk. 12
i paragraf 16 – sikring af gravminder. Indsendes
til godkendelse i provstiet.

6.

Drøftelse/vedtagelse af plan for udnyttelse Vedtaget plan for udnyttelse af området mellem
af området mellem kapel og
kapel og graverbygning til lapidarium. Planen er
graverbygning.
beskrevet i et tillæg til kirkegårdsvedtægten,
som indsendes til godkendelse i provstiet. Det
blev foreslået, at kriterierne for bevarelse af
gravsten drøftes og specificeres yderligere.
Anlæggets udformning skal drøftes med
kirkegårdskonsulent Anne Marie Møller.

7.

Opdatering af årets anlægsopgaver.

Opgaverne gennemgået. Fugning af kirkens
østgavl påbegyndes snarest. Ny belysning af
alterbillede mangler godkendelse. Plan for
materielgården ligger hos Stiftet.

8.

Kaffebryggerplan for kl.9,00
gudstjenester.

Kr. Himmelfartsdag, d. 30.5. Niels og Bodil
16.6. Ketty og Birthe.
23.6. Bodil og Niels.

9.

Orientering/forslag fra aktivitetsudvalg.

10.

Orientering ved:

9.

Foredrag om alkoholisme i Sorring ved
Kathrine Ravn Kruse.
Voel: 1.søndag i advent. Børnearrangement med
efterflg. lystænding.
Sommerkoncert i Voelmen Tue West i
begyndelsen af september. Det undersøges, om
vi skal sælge billetter over Billetnet samt fra
lokal forretning.
Efter koncerten udskænkning af vin i
konfirmandstuen eller ved kirken.
Kirkehøjskole i Gjern: Voel betaler ¼ del af
udgifterne og fortsætter med at deltage i
styringsgruppen. Der skal reklameres mere.

Formanden

Intet.

Kontaktperson

Ikke til stede.

Kirkeværge

Ikke til stede.

Kasserer

Ikke til stede. Se punkt 3 og 4.

Medarbejderrepræsentant

Intet.

Præsterne

Konfirmationerne er gået godt. Konfirmanderne
havde selv valgt konfirmandord. En god skik.
Oliver informerede om den fælles hjemmeside,
der får navnet: svoda.dk. Den lanceres 1.6.
Det foreslås, at alle menighedsrådsmedlemmer
skal på Brandsoft.

Nyt fra provstiet

Intet

Eventuelt.

Intet.

Voel d. _________________
Underskrift
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

