Skoven Menighedsråd

Dato:22 august 2019

Blad nr. 48

Kl. 19:00

Formandens initialer:

I mødelokalet ved kirken

Mona Bjerrum Nielsen

Tilstede: Bettina, Kirsten, Richard, Henning, Bodil, Anja, Mona og Maia

Afbud:

Adrian sygemeldt, Bente og Solvej.

Dagsorden

Beslutning

188.Gennemgang af beslutningsprotokol fra 20.06.19.

Ad. 188

189. Meddelelser fra:
Kasserer: Bente

Ad. 189

Kontaktperson: Maia

-----

Kirkeværge: Richard

Brev vedr. fornyelse af gravsted nr. 20 sendes.

Gennemgået og godkendt.

-----

Der er tilstadighed problemer med regnskabskontoret, med fejl i
faktura og kreditnota – Regnskabskontoret kontaktes telefonisk.
Graver/ Anja

-Der er kommet 3000,-kr retur fra stenhugger, efter klage over
regningen for at fjerne plader og div. sten ved Mausoleet.
-Der er taget kontakt til kirkegårdsarkæolog Henriette Rensbro fra
Nationalmuseet, - vi kan ikke komme videre med Mausoleet, før
hun har været her, og før vi får tilladelse fra Stiftet.
-Graver har købt ny arbejdstelefon og en spotify abb. til brug for
særlige musikønsker ved kirkelige handlinger.
-Der er problemer med store græsrødder i planen hvor der er
fællesgrav. Vi skal have fundet en løsning i nærmeste fremtid.
- Kirkekaffe på søndag – Mona hjælper.

Aktivitetsudvalg / Kirsten
Herunder: Evaluering af Åbent Hus

Åbent Hus forløb til UG – foredraget vedr. ”Alene i vildmarken”

Præsterne

Det er rigtig svært at implementerekonfirmandundervisning-en i

var interessant og spændende.

skolerne. Resultatet er ofte at eleverne først kommer til UV sent
om eftermiddagen. Der arbejdes videre med planlægningen.
Andre

Henning har en meget positiv hilsen med fra Ida, der har været
præstevikar. - Hun har været overordentlig glad for at være her, og
hun synes det er en fantastisk menighed.

Formand /Mona
Post: Herunder brev fra advokat
(fortroligt.), adgange på DAP …

Der er kommet afslag på ansøgning om opsætning af højtaler.- der
skal redegøres mere nøjagtigt hvordan de ser ud og hvordan de
præcis skal placeres. – Anja kontakter Oticon.
Der er afsendt anmodning om at gå videre med Mausoleet til
Stiftet.
Fortrolig sag: forespørgsel drøftet og afvist.

Gennemgang af hvem der bruger DAP.

190. Gennemgang og godkendelse af
Kvartalsrapport Q2

Ad 190 Kvartalsrapport 2. kvartal 2019 blev behandlet og

191. Underskrivning af
regnskabsinstruks NY format.

Ad 191

192 Strukturer i pastoratet / Bettina

Ad 192

godkendt. Underskrives af formand og senere kasseren.

Regnskabsinstruks NY format underskrevet af dem der var tilstede.

Det er besluttet, af hensyn til personalets arbejdstid, at der ikke
kan/skal ligge/placeres kirkelige handlinger søndag eftermiddag,
uafhængig af højmesserne.
193. En drøftelse af hvordan vi skal
hverve nye, der vil stille op til
menighedsrådsvalg i 2020./ Mona

Ad. 193

194. Punkter til næste møde d.
19.09.19

Ad 194

195. Evt.

Ad 195

Dette punkt nåede vi ikke

Punkt 193 tages op på næste møde.

Under eventuelt, drøftede vi renovering af præstegårdshaven.
Mona kontakter snarest en havearkitekt med henblik på hjælp til
planlægning af en gennemgribende renovering / ny anlæggelse.

