Engesvang menighedsråd

Menighedsrådsmøde i Sognehuset

Dato: Tirsdag 16. jan. 2018 kl. 19

Kaffe: Jens

B: Beslutning
D: Drøftelse
O: Orientering

Afbud: Vibeke

Formand: HJH

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden
1. a Opfølgning fra sidst
• Træfældning er i gang.
• Anskaffelse af LED-lamper til
kirken er sat i gang.
• De ledige stillinger er opslået på
jobnet, og de første ansøgninger
er kommet.

2. Nyt fra formanden
a. Fra kirkeministeriet
• O: Det nye lønsystem er nu i
drift.
• O: Oversigt over de projekter,
der i 2018 får støtte fra Den
folkekirkelige Udviklingsfond.
b. Fra Viborg Stift
• O: Vejledning om indsamlinger
med MobilePay.
• O: Indbydelser til foredrag for
ledere af sorggrupper.
• O: Sogne i stiftet har i 2018
gratis adgang til
salmedatabasens afsnit for
børnesalmer.
• O: Forbønsgudstjenste i
domkirken 4. februar kl. 16.30.
c. Fra Ikast-Brande Provsti
Alle forslag til engangsønsker sendes til Rasmus
• O: Indkaldelse af ønsker til
budget 2019 – 2021. Skema skal
være indsendt inden 1. marts.
• O: Statusrapport fra
diakoniprojekt.
• O: Foredrag med kultur- og
kirkeminister Mette Bock i Ikast
20. marts kl. 19.30.
d. Fra Landsforeningen
Tilslutter os ikke.
• B: Aftale med
rettighedsorganisation om brug
af billeder fra internettet til
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•

undervisning, gudstjenester m.v.
Hvis vi tilslutter os aftalen, er
det en udgift på 1989,92 kr. pr.
år.
O: Distriktsforeningen har
generalforsamling 12. marts kl.
19 i Ans.

c. Andet

3. Nyt fra kirkeværgen
•

4. Nyt fra udvalgene
a. kirke- og kirkegårdsudvalget
• D: Henrik ønsker drøftelse af
beslutningsprocesser omkring
træfældning.

b. aktivitetsudvalget
• O: Foredrag med Matilde 23.
jan.
• O: Tænkepause 13. februar
• O: Opera i kirken 2/3

MR skal have mere klare retningslinjer for
beslutningsgange. Afventer generelt møde, som
Rasmus kommer med oplæg til.
Henrik hyrer en til at fælde det sidste træ, og
saver op i meter-stykker.
Henry hyrer en til at flishugge kvas mod at få
flisen.
Jens sørger for at regulær stammer sælges.

Else skaffer en til at lave kaffe til operasangerne.

c. diakoni- og missionsudvalget
•
d. frivilligeudvalget
•
5. Kontaktpersonen
• O: Ansættelsesprocessen
•
•

O: Kursus for nye medarbejdere 27/2.
Tilmeldingsfrist: 6/2.
B: Afskedsgave /fest til Kirsten og Susanne

Ansøgninger til kirkesanger drysser ind, men det
holder hårdt med organistansøgere. Alle opfordres
til at spørge om nogen kender nogen.

Reception efter gudstjeneste søndag 28.januar. Else
skaffer frivillige. Else skaffer gave.
Gave til Susanne: Else

6. Præsten
•

D: Lørdagsdåb. Drøftelse af
omfanget af dåb uden for
højmessen. Dels i lyset af
personale-økonomiske aspekter

Synspunkter udveklset.
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•

7. Kassereren

•

og dels i lyset af indlemmelse i
menigheden.
Røde Kors har kontaktet om at
en genbrugsbutik har fået
indleveret en sølvskål med
Engesvang Kirke indgraveret.

B: Samarbejdsaftale med Ikast
Menighedsråd om
kirkebogsføring. Aftale til
underskrift er vedhæftet.

Ja tak, den vil vi gerne have.

Underskrevet, og Rasmus fører den til Ikast

8. Menighedslivet

9. Evt.

•
•

O: Himmelske dage på heden
O: Lutherrejse

•
11. Lukket punkt
•

Tirsdag 6. feb. kl. 19 Kaffe: ?

10. Næste møde

B: 3 tilbud på indkøb af
multiprinter.

Else meddeler Redoffice, at vi tager deres tilbud på
Richo MP til kontantpris plus serviceaftale over fem
år samt installation på netværk.
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