Menighedsrådsmøde.

Beslutningsreferat
Mødetidspunkt: Tirsdag den 26 Marts 2019
Tidspunkt:
Kl.18.30 til 22.00
Mødet afholdes: Haslund Sognegård, Amstrupgårdsvej 8, Haslund

Deltagelse

Valgte MR medlemmer.
Finn Arne Sørensen, Formand (FAS)
Henning Christian Danielsen Næstformand (HCD)
J. P. Christiansen, Kasserer (JP)
Bruno Søndergaard, Sekretær (BS)
Lone Hesselberg, Kirkeværge Haslund (LH)
Ellis Juul, Kontaktperson (EJ)
Ebba Benedicte Castberg, Kirkeværge Ølst (EC)
Kirsten Breum Jørgensen, (KBJ)

afbud

Sognepræst

Louise Raahede

Medarbejder repræsentant.
Ingen
Referent: B. Søndergaard

Dagsorden

Beslutningsreferat

1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2: Godkendelse og underskrivelse af referat
fra sidste menighedsrådsmøde

Godkendt og underskrevet

3: Gennemgang af sidste referat

Referatet blev gennemgået
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4: Præsten har ordet

Præsten og Jette Mørk har haft en drøftelse om konvertering af rengøringen i præsteboligen til havearbejde
ved præsteboligen. Det drejer sig om 1 time pr. uge.
Menighedsrådet har intet imod en sådan ordning.
Sognet har fået en henvendelse om et arrangement i
uge33 (Randers Festuge) fra ”De grå synger”. Det kan
overvejes, såfremt udgiften er på evt. 3.000 kr.
Der var ikke mange fra menigheden til fastelavnsgudstjenesten. Skal vi tænke nyt? Tale med beboer- og
grundejerforeningen?

5: Lukket møde

6: Orientering fra formanden (FAS)
A: TO DO liste gennemgang.

A: Koncerten ”Elvis i kirken” den 27.3. blev gennemgået
af koordinatoren (EC).
Påskegudstjenesten 7.4.19 med efterfølgende påskeægsjagt blev ligeledes gennemgået.

B: Gravstenssikring.

B: Der har været aktiveret en konsulent vedr. dette
emne. Provstiet indhenter 3 tilbud på arbejdets
udførelse.
Det drejer sig om 43 gravsten på Haslund Kirkegård
og 51 i Ølst. Gravstedsejerne skal tilskrives. Det foreligger oplyst, at provstiet er på sagen, da emnet
skal behandles ens i provstiet.

C: Kirkesyn

C: Provstiet spørges vedr. ”Her og nu” – opgaverne

D: Budget 2020. Alle budgetønsker skal være
klar.

D: Budgetønskerne vedr. 2020 blev gennemgået. Der
udarbejdes en redegørelse af (FAS).

E: EllenGaard ved næstformanden

E: Færdiggørelse af hækprojektet vil beløbe sig til ca.
174.000 kr. Beløbet medtages på budgettet for 2020

7: Orientering fra kassereren. (JP)
A: Godkendelse af årsregnskabet 2018.
Er udsendt til alle MR-medlemmer.

A: Årsregnskabet for 2018 blev gennemgået, og det
passer med budgettet.
Regnskabet blev godkendt og underskrevet på menighedsrådsmødet den 26.3.2019.
Mærke. 21-03-2019 09:15
Der er i provstiet indledende budgetmøde den 11.4.
(FAS) og (JP) deltager.
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8: Orientering fra Kontaktperson.

Organisten er delvis raskmeldt efter trafikuheld. Der
spilles det organisten magter.
Jette Mørk og Pia Bruun har et godt samarbejde, og gør
et godt stykke arbejde.

9. Orientering fra kirkeværge (EC+LH)

Der er udfærdiget en ny skitse vedr. beplantning af
større frie arealer på Haslund Kirkegård. Der arbejdes
videre ud fra denne skitse. Der kan så spares på ellers
nye hække, som ville skulle have været plantet.

10: Eventuelt

Der vil på næste møde blive instrueret i brugen af
DAP.
Der foreligger kirkegalleri m.v. på hjemmesiden:
www.yesterdaysfoto.dk

11: Næste møde

Tirsdag den 30. april 2019.

Mødeindkaldelsen foretaget af: Finn Arne Sørensen
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