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PROTOKOL FOR FUR MENIGHEDSRÅD

Side 01
Der indkaldes hermed til Menighedsrådsmøde i
Konfirmandstuen
tirsdag den 22. januar 2019, kl. 17.00, med
følgende dagsorden:
1.

Godkendelsen og underskrivelse af referater fra sidste
møder.

2. Orientering fra:
a) Formanden

Referat v/CHO
Afbud fra Stefan, Tina og Annette

2)
a) Formanden orienterede.
b) – fraværende

b) Næstformanden

c) - fraværende

c) Kassereren

d) – orienterede

d) Kirkeværgen

e) intet at bemærke

e) Kontaktpersonen

f) pastoren orienterede

f) Pastoren

g) – fraværende

g) Medarbejderrepræsentant

h) Kirkefrokost og familiegudstjeneste
Palmesøndag 14/4

h) Kommende arrangementer
3. Planlægning af menighedsmødet den 17.02.2019.
Tema, hvem gør hvad.
4. Gennemgang af foretagne investeringer af frie midler –
nåede vi det planlagte?
5. Orientering om Sognecafeen – opstart i februar 2019.
6. Opfølgning af resultatet af medarbejdermødet i
december 2018. Er der ting vi skal gøre noget ved af de
fremkomne forslag.
7. Kirkekoncert. Tilbud fra blæseorkester ”pust” og fra
Birgit S. Kjær med fløjtetrio.
8. Ansøgning fra DKMs Støtteforening.
9. Ansættelse af IT-koordinator – hvilke arbejdsopgaver er
aftalt?
10. Afholdelse af Explanation – et kursus for dig der vil
vide mere om kristendom. Kurset afholdes på Fur.
Thomas Frydendal Nielsen er ansvarlig.

Salmesangsaften: foreslået 13/3 i
konfirmandstuen – kan musikerne?
3) Annonce er sendt til avis
De forskellige udvalg orienterer på
menighedsmødet.
4) Planlagte investeringer er
foretaget.
5) Brochure er i trykken.
6) Henvises til næste
menighedsrådsmøde.
7) Det overlades til koncertudvalget v/
Stefan F. som bedes komme med
oplæg til næste møde.
8) Vi bevilliger 1000 kr.
9) Udsættes til næste møde.
10) Herom orienteret.

11. Invitation til: Generalforsamling i Distriktsforeningen
den 06.02.2019.
12. En erfagruppe af formænd for menighedsråd stiller
spørgsmål om etablering af en fælles regnskabskontor
for Skive og Salling Provstier?
13. Godkendelse af samarbejdsaftalen med kirke- og
kulturmedarbejder Thomas Frydendal Nielsen.
14. Selde-Åsted Menighedsråd spørger om vi vil være med
til i fællesskab at arrangere en bustur til
åbningsgudstjenesten på Himmelske Dage Kristi
Himmelfartsdag – pris ca. kr. 50,00.
15. Næste møde er aftalt til den 19. februar 2019.
16. Eventuelt.

Knud Erik Lykke

11) Herom orienteret.
12) Vi venter til behovet opstår.
13) Formanden orienterede og
underskriver aftalen.
14) Vi tilslutter og henviser til
transporten i kirkebladet.
15) Til orientering
16) Intet

