Vojens, den 29. september 2016
Referat af offentlig menighedsrådsmøde

Onsdag den 28. september 2016 kl. 14.00
I Sognegården
Følgende deltog:
Borghild Larholm, Knud Peter Levinsen, Helmuth Madsen, Vinnie Jensen, Ruth Jespersen, Birgit
Andersen, Lene Johansen, Eva Holm Riis
Medarbejderrepræsentant Annelise Borch
Dagsorden
1 Underskrift af protokol
Fra sidste møde

Beslutninger
Underskrevet

Sager til beslutning
2 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3 Meddelelser fra præsterne

Intet

4 Evaluering af afholdte aktiviteter orientering og beslutninger om nye
aktiviteter

Eventyr og musik for trompet og orgel
i kirken for børnehaver og dagplejer den
28. sept. var velbesøgt
Det var en god oplevelse
5 Forespørgsel fra organisten om trompetspil i Godkendt
kirken juleaften
kr.1000,00 pr. tjeneste, i alt kr. 3000,00
Bilag vedlagt
6 Referat fra budgetsamråd den 31. august
Bilag vedlagt

Orientering

7 Referat fra Tresognspastoratsmøde

Taget til efterretning
Planlægning af tresognspastoratsmøde
ved næste menighedsrådsmøde
Taget til efterretning
Lokalforeningen kontakter os primo 2017

8 Referat fra mødet omkring gravminder
9 Status vedr. kirkekunstner

Maja Lisa Engelhardt har besigtiget
kirken og kommer med et forslag omkring

10 Kirkefrokoster

11 Status over sogneudflugt den 2. september
udgifter og indtægter
Bilag vedlagt
12 Status vedr. menighedsrådsvalget

maling af bænke og loft.
Der skal bruges en lokal maler.
Maja Lisa Engelhardt vil gerne have
tilsendt en skitse af kirkebænkegavlene
med angivelse af de ordinære mål ( højde,
bredde m.v.)
30. oktober:
Knud Peter Levinsen, Vinnie Jensen,
Borghild Larholm
27. november:
Lene Johansen, Ruth Jespersen, Borghild
Larholm
Borghild Larholm bestiller den varme
mad på Maugstrup Kro
Sogneudflugten var en god tur.
Ved fremtidige ture skal der afsluttes med
kaffe kl. 15.00.
Turen næste år planlægges sammen med
Jegerup sogn.
Der sættes en annonce i Lokalavisen med
hvem, der er valgt ind i det nye
menighedsråd.
Ordinær menighedsrådsmøde onsdag den
23. november kl. 14.00.
Efterfølgende konstituerende møde kl.
15.00.
Alle medlemmer skal deltage ellers skal
der indkaldes suppleant.
Torsdag den 15. december afholdes der
afsked og velkomst komsammen på Hotel
Vojens klokken 18.00 for menighedsrådet
med ægtefæller og personale med
ægtefæller

Orienteringssager
13 Orientering af kirkebladsudvalg

Næste møde i kirkebladsudvalget holdes
den 4. oktober

14 Orientering af kirkegårdsudvalg

Næste møde i kirkegårdsudvalget
afholdes, når det nye menighedsråd er
tiltrådt.
Der blev udleveret en plantegning fra
arkitekten af P pladsen.
Menighedsrådet holder møde i uge 42 og
tager der stilling til tegningen.
Intet

15 Orientering fra kontaktperson

16 Jævnfør beslutning på menighedsrådsmødet
den 24. august vedr. indkøb af køleskab og
kaffemaskine.
Køleskab til kr. 4999,00 – rabat kr. 899,00
i alt kr. 4100,00
Melissa kaffemaskine til kr. 699,95 – rabat
kr. 70,00 i alt kr. 629,95
17 Orientering fra Haderslev Stift
om grøn kirke
Bilag vedlagt
18 Nyt fra Haderslev Stift
Bilag vedlagt

Taget til efterretning

19 Nyt fra medlemmerne

Orientering

20 Eventuelt

Intet

Referent: Gunvor Steensbeck Hansen

Orientering
Orientering

