Menighedsrådsmøde.

Referat /DAGSORDEN
Mødetidspunkt: torsdag den 28. oktober 2021
Tidspunkt:
Kl.18.30 – 21.30
Mødet afholdes: Haslund Sognegård, Amstrupgårdvej 8, Haslund

Deltagelse

Valgte MR-medlemmer.
Finn Arne Sørensen, Formand (FAS)
Henning Christian Danielsen Næstformand (HCD)
J. P. Christiansen, Kasserer (JP)
Finn Barfod (FB) Afbud
Ellis Juul, Kontaktperson (EJ)
Lene Marie Kragh-Frederiksen (LKF)
Kirsten Breum Jørgensen, (KBJ)
Grethe Brøgger (GB)
Maria Danielsen (MD)

Sognepræster Louise Raahede( (LR)
Bart Vanden Auweele (BVA)
Medarbejder
repræsentant

Jette Mørk (JM) Afbud

Referent: Lene Marie Kragh-Frederiksen

Dagsorden
1: Godkendelse af dagsorden

2: Gennemgang af sidste referat
Husk den nye form for referat
med ansvarlige ud til højre,
vedkommende giver lige en kort
orientering hvis man er nævnt
under dette punkt
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Referat

Ansvar

Godkendt.
Maria Danielsen afløser Finn Barfod som fuldgyldigt medlem.

Opflg. Fra sidst.
Kursus i brand og sikkerhed samt hjerte-lungeredning aftalt til
d. 26/2-2022. Sættes i kalender.

KBJ

Styning af træer sættes på næste menighedsrådsmøde.

FAS

3 Godkendelse og
underskrivning af referat fra
sidste menighedsrådsmøde

Referatet godkendt.

4: Orientering fra kirkeværge
(KBJ) + (HCD)

Lampe ved orgelet sprang under reparation. Der skaffes en ny.

5: Orientering fra
medarbejderrepræsentant
(JM)

Deltog ikke

6: Orientering fra
Kontaktperson. (EJ)

EJ orienterede på lukket møde.

Haslund Maskinstation ordner efter aftale med gravstedsejer et
gravsted, der ikke ønskes opretholdt fredningstiden ud.

7: Orientering fra Kasserer. (JP)
A: Godkendelse af
kvartalsrapport, som JP sender
til jer.

Kvartalsrapporten godkendt.
Der udarbejdes en liste med navn/medarbejdernumre.

JP

A: Indsamlinger

Finn går videre med provstiets forslag om at oprette en privat lukket
konto til Mobil Pay.

FAS

B: Gang af tæpper.

Henning indhenter tilbud til kirken i Ølst. Beskrevet i referat fra
september.

HCD

C: Lapidarium

Det skrider fremad som planlagt.

D: Ny toilet og håndvask og
armatur i Sognegården

Der er bestilt opsætning af ny sanitet på gæstetoilettet i
Sognegården.

E: Opmaling af bevaringsværdig
gravsten.

Gravstedsejer ønsker selv at betale.

F: Hjerterstarter Ølst.

Pris 8-10.000. To anonyme donationer gør det muligt, at etablere
hjertestarter i Ølst og der er aftalt opsætning, så det er muligt at
tilkoble el.
Finn undersøger markedet vedr. model og leverandør, som samtidig
yder vedligehold.

8: Orientering fra formanden
(FAS)

G: Div. herunder det jeg har
glemt!!!!

FAS
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D: TODO lister
1.
2.
3.
4.
5.

Der er sat ansvarlige på til arrangementerne. Finn udsender lister.

Halloween
Allehelgens
Mortensaften
syng julen ind
Juleklip/julekonfekt til
arresten

9: Præsterne har ordet

Spejder/ Ulveunger på besøg i Ølst Kirke 23/11. Louise står for
denne aften og aftaler nærmere med Gravermedhjælper.

10: eventuelt

Våge- og aflastningstjenesten ønsker et lille indlæg i Kirkebladet om
at tjenesten søger flere frivillige vågere.
FAS taler med formanden for tjenesten om at udarbejde en lille tekst
til det kommende kirkeblad.

LR

FAS

11 Lukket møde

12: Næste møde

9/12

Mødeindkaldelsen foretaget af: Finn Arne Sørensen
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