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Dagsorden: KEL bød velkommen og ønskede alle et godt nytår.
Afbud fra MO.
Godkendelse og underskrivelse af referater fra de sidste 2 møder.
Godkendt. Underskrevet.
Orientering:
a) Formanden
b) Næstformanden
c) Kassereren
d) Kirkeværge
e) Kontaktperson
f) Pastoren
g) Medarbejderrepræsentant
KEL og CHO til møde i fællesudvalg i Selde 11.1.17
Intet fra næstformanden.
Proceduren omkring kvitteringer og hvem der er godkendt til indkøb. I princippet
alle medarbejdere. Tages op på et personalemøde v. KR.
KEL redegør for kassebeholdning (bilag) og indsamling til julehjælp.
MO, Ikke til stede.
KR. Afholder møde senere med medarbejderne.
Pastoren på kursus i uge 3.
Minikonfirmanderne er startet op, Mette Ladegård hjælper til.
Der kunne evt. laves noget fælles i stor pastoratet.
Der ønskes, referater på hjemmesiden v. MO. Sekretær AJ sætter i kirkemappen.
Der efterlyses kalender, KEL bestiller.
Der takkes for julegave til medarbejderne.
Udpegning af medlemmer til forskellige udvalg:
a) Økonomiudvalg
b) Kirkegårdsudvalg
c) Kirkebladsudvalg
d) Blad og Arrangementsudvalg
e) ??
f) ??
TB udvalgsformand, øvrige er KEL, SFJ.
MO udvalgsformand, graver Bent Mølgård bedes være udvalgsmedlem.
KEL, SFJ redegør for udvalgets arbejde.
Kirkebladsredaktion og PR udvalg.
KEL er ny i redaktionen. CHO er formand, AJ medlem.
Arrangementsformand KR. Samler evt. ideer til forelæggelse i rådet, og sørger for
at arrangementer kommer på dagsordenen i god tid.
Arrangementer som fast pkt. på dagsordenen

e
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Der udarbejdes en liste over årets arrangementer. CHO, KEL, AJ.
Jule-konfirmand hjælp m. m. CHO, KR. Ide at samle konfirmationstøj til genbrug.
Arbejdsfordeling af opgaver mellem formand og næstformand.
Næstformand SFJ søger at være orienteret på Den digitale arbejdsplads.

5.

Orientering om økonomibrev sendt til provst Susan Aaen angående vores gode kassebeholdning og de mangler vi har i forbindelse med renoveringen o.s.v. Vi har anmodet om, at få lov til at overføre det der ligger ud over 10% af liningen til næste
år, så vi har penge til udfærdigelsen af manglerne. Susan har tidligere givet udtryk
for, at man vil se lempeligt på vores anmodning.
KEL kontaktet provsten. Det er i orden at mangler bliver udført. Økonomien er fin.

6.

Asta Rasmussen har opsagt sin stilling som regnskabsfører. Indtil videre vil Erik
Bech varetage denne funktion.
Er taget til efterretning, med stor TAK til Asta for lang og tro tjeneste.

7.

Orientering om julehjælp. Fur Forsikringsfon har givet et tilskud på kr. 2.000,00 og
Sparekassefondene har givet et tilskud p kr. 5.000,00. 4 har ansøgt om tilskud.
Der er uddelt købmandskurve med forskelligt til ansøgerne.

8.

Skive og Salling Provstier inviterer alle nye menighedsrådsmedlemmer til kursusdag i Salling Hallerne, den 21. januar 2017, kl. 09.00 til kl. 15.00.
tilmelding senest den 13.01.2017.
2 tilmeldt

9.
Invitation til Lokal Kirkeudviklings 3. nætværkskonference i Roslev den
28.01.2017. Tilmelding er sket.
6 tilmeldt
KEL / Menighedsråd /dagsorden

2017, side 002
10. Menighedsmøde den 7. marts 2017, kl. 19.00 på Regitzesminde, som er reserveret. Hvilket emne skal vi bruge? Forslag: Vågetjeneste, Diakoni eller Kirken på Landet.
Diakoni, KEL kontakter Forstander Jens Maibom. Præsentation af rådet, renoveringen og
lidt om årets gang. Skal annonceres.
11. Aftalte arrangementer: Fastelavn den 26.02.2017, hvem, hvad, hvor og hvordan salmesangsaften den 05.04.2017. Måske i konfirmandstuen.
Menighedsrådet vil fortsat gerne deltage i Fastelavn, men dog ikke som tovholdere med ansvar for forsamlingshus arrangementet.
Der holdes højmesse om formiddagen, skal annonceres, og fastelavn om eftermiddagen, som
er annonceret i gudstjeneste listen.
TB påtager sig at forsøge at finde nogen til at overtage i forsamlingshuset.
Salmesangs aften med præsentation af nye salmer. Afholdes i konfirmandstuen.
Skal annonceres.
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12. Evaluering af: Åbent hus i præstegården den 04.11.2016, Fur Jul den 26.11.2016 og Vi
synger Julen ind den 11.122016.
Til efterretning, til næste gang.
13. Viborg Stift har sendt nogle kort til de nye medlemmer ”Velkommen i Menighedsrådet”
kom godt fra start.
Tak for det
14. Eventuelt.
CHO inviterer rådet til 1. februar. Tak for det.
15. Næste møde er aftalt til den 21.02.2017.

Knud Erik Lykke
formand
Sekretær
Annette Jensen

