Dagsorden/referat
Bladnr.: 6
Voel Menighedsråd, onsdag d. 10. april 2019 kl. 19.00
Konfirmandstuen, Voel Præstegård
Formandens initialer: NV
Deltagere: Niels, Kirsten (delvis), Ketty, Heidi, Karsten, Oliver, Birthe
Fraværende: Jonna
Dagsorden:

Beslutninger:

1.

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

2.

Godkendelse/underskrift af referat.

Referatet godkendt og underskrevet.

3.

Troen og menneskelivet: Frivillighed.

Punktet er på dagsordenen på næste fællesmøde.

4.

Opdatering på årets anlægsopgaver.

Den nye materielgård: Ansøgning sendt til
provstiet, som har givet positiv tilbagemelding
og sendt videre til stiftet. Vi afventer svar.
Skitsen er sendt til Silkeborg Kommune, som
har godkendt den.
Arbejdet med afdækning af den sydlige
kirkegårdsmur samt opfugning af kirkens
østgavl iværksættes i denne sommer.
Plan for lyssætning i kirkerummet sendes til
provstiet.
Mulighed for belysning af kirkeuret undersøges.
Planen for udvidelse af konfirmandstuen er
godkendt, og præstegårdsudvalget udarbejder
begrundelse til provstiudvalget.

5.

Opdatering af kirkegårdsvedtægten.

Tilføjelse efter Dallerup sogns forslag
vedrørende punkt om ansvar for sikring af
gravsten.
Ang. punktet om bevaring af gravsten og
gravminder ser menighedsrådet positivt på
udarbejdelse af tillæg til vedtægten.
Positiv indstilling til forslag om anvendelse af
pladsen mellem kapellet og graverkontoret til
lapidarium, når den nye materielgård er
etableret. Endelig beslutning af alle 3 emner på
næste møde.

6.

Status på etablering af kirkeblad og ny
hjemmeside.

Alle tre menighedsråd er nu enige. Der
nedsættes et redaktionsudvalg bestående af
præster, og formænd/næstformænd. Der
indkaldes til møde i juni. 1. nr. udkommer i
august og dækker 3 måneder.
Ang. fælles hjemmeside vil der blive indkaldt til
møde. Oliver er tovholder.

7.

Kaffebryggerplan for kl.9 gudstjenester.
Herunder vagt ved konfirmationerne.

18.4.: Bodil og Niels
17.5.: Heidi og Birthe
Kofirmationer. D.4.5.: Heidi og Karsten
D.5.5.: Birthe og Niels.
Begge dage møder man kl.9.
Påskefrokost: Borddækning Ketty og Birthe

8.

Orientering/forslag fra aktivitetsudvalg.

D.8.10. er der foredrag om alkoholisme i
Sorring.
D.28.10. kommer der i foreningssamarbejdets
regi foredrag i Voel om Morten Grunwald.
Seniorerne er tovholdere.
Gjern Kirkehøjskole: Ikke mange deltager fra
Voel. Niels undersøger, hvad det koster os at
deltage.
Der skal gerne reklameres i Voel, f.eks. via face
book. Helle Eg kan sende tekst til Heidi, som så
lægger det på vores side.

9.

Orientering ved:
Formanden

Niels har deltaget i et møde i gruppen om
klyngesamarbejde (Sorring og Voel).
Der planlægges en elektronisk kalender, hvor
alle foreninger i klyngen kan melde ind.
Der skal på længere sigt i provstiet tages stilling
til, hvorvidt begravelser skal være gratis for
folkekirkemedlemmer men koste en reel pris for
ikke-medlemmer.

Kontaktperson

Intet.

Kirkeværge

Intet.

Kasserer v/Niels

Udmelding fra provstiet om 1% af
budgetrammen for 2020.

Medarbejderrepræsentant

Intet.

9.

Præsterne.

Kirsten og Oliver har haft fællesarrangement for
konfirmanderne, hvor de var i Århus og bl.a.
blev vist rundt af en hjemløs.
Det var et godt arrangement, der vil blive
gentaget.

Nyt fra provstiet

Intet.

Eventuelt.

Intet.

Voel d. _________________
Underskrift
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

