Skoven Menighedsråd

Dato:25.april 2019

Blad nr. 45

Kl. 19:00

Formandens initialer:

I mødelokalet ved kirken

Mona Bjerrum Nielsen

Tilstede: Bettina, Henning, Mona, Kirsten og Maia.

Afbud:

Bente, Bodil, Richard, Anja og Adrian er sygemeldt.

Dagsorden

Beslutning

169.Gennemgang af beslutningsprotokol fra 21.03.19. Mona

Ad. 169
Er gennemgået. – der er en ændring, vedr. Provstesyn d. 15.maj:
Bente er blevet forhindret, så Maia deltager i stedet.
Ellers intet at bemærke.

170. Meddelelser fra:
Kasserer: Bente

Ad. 170

Kontaktperson: Maia

Betina Friss vikarierer for Allan i uge 21 og 22

Kirkeværge: Richard

-

Graver/ Anja

Anja har lagt et tilbud fra Oticon på opsætning af ekstra højtalere

-

(en i koret og en i våbenhuset). Vi vil ansøge provstiudvalget om
at bruge af vores frie midler til det.
Tilbuddet gælder i 90 dage. Fra d. 5.-4.19.
Mht. Mausoleet: Stenhugger fjerner pullerter og plader. Der er
giver tilbud på fjernelse af jord og der er sendt ansøgning om
tilskud til Mathisen fonden.
Aktivitetsudvalg / Kirsten
Herunder: Evaluering

Torsdags Cafe går godt og er hyggeligt.
Slotsgudtj d. 10.juni.og vi er tovholder. Vi ønsker at vores
mandskor skal synge. Kirsten tager kontakt til Karen vedr. dette.
Ligeledes kontakt til Jimmi med henblik på plan for hvad skal ske
og hvem gør hvad.

Præsterne

Vi havde en drøftelse om, hvordan vi fremover vil forholde os til
udefrakommende, der gerne vil låne kirken til kirkelige
handlinger, såsom dåb og bryllupper, og kommer med egen præst
og måske også organist og sanger. Dette skal også drøftes i
Gerlev-Draaby. Derefter vil vi om muligt finde en fælles løsning,
hvor det er muligt, men ikke kommer til at koste vores
kirkekasser for meget.

Andre
Formand /Mona
Post:

Der er indkaldt til formands – og kasserer møde d. 30-april i

Draaby kl 19.30. Mona deltager og hvis Bente er frisk deltager
hun også.
171. Fastsætte MR møde datoer for
næste halvår.

Ad. 171
Vi har kun besluttet dato for et møde inden sommerferien.
d. 20.juni

172. Særlige ønsker til budget 2020

Ad.172
Der er ønske om midler til at få renoveret materialeboksene på
kirkegården.

173. Punkter til næste møde d.
23.05.19

Ad 173
Budget 2020, kvartalsrapport, fastsættelse af mødedatoer i næste
halvår.

174. Evt.

Ad 174

