Menighedsrådsmøde kl. 19.00 den 23. sept. 2014 i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.
Der er offentlig adgang.
Afbud fra: Kurt Pedersen
Øvrigt tilstede: Leslie
Kaffe/brød v. Marianne Myssen
Dagsorden
1. Mødeprotokol fra 20/8 2014

Vi følger op på høstgudstjenestens opgaver her i dag.

2. Præstegårdsudvalget
Udvendig maling af vinduer
mod nord i præstegård.
Forpagtning. Nina

Er lidt sent på året med udvendig maling, så der bliver kigget på
indvendige vinduer mod syd. Vi søger provstiet om at bruge
pengene til det i stedet.
Nina undersøger ang. evt forlængelse med Gefion.

3. Aktivitetsudvalget
Kirkekaffe Kirkerup 14. september:

Flot fremmøde med 19 kaffedrikkende besøgende

Kim Sjøgren

Gimlinge Kirke 27/8 kl. 19.00. Meget flot fremmøde og god
underholdning.

Cykelgudstjeneste

8 mødte frem, og det var en hyggelig tur med en god gudstjeneste i
det fri, og kaffe i konfirmandhuset.

Æblemostgudstjeneste

Flot fremmøde med 30 + personale – børn havde travlt med at
presse æbler og alle syntes det var en succes, flot pyntet alter og
blomster. Marianne sætter en omtale i UgeNyt.

Peter Pedal gudstjeneste(
madgudstjeneste )

Pitabrød og tilbehør: Sonja, Henny, evt. Karen
Tilmelding 3 dage før. Henny snakker med Marianne med antal.
Saftevand og vand gratis øl og vand kan købes for 5 kr.

Indvielse af det nye orgel i
Sørbymagle Kirke???????

De er i gang med at intonere orgelet og det kan tage 1 måned og
det skal godkendes af orgelbyggeren efter at Uffe har prøvet det.

Høstgudstjeneste i Kirkerup Kirke

Nina pynter kirke

28/ 9 kl. 10.30
Spisning af pizza hos Nina

Bedemanden d. 8/10. kl. 19.30 i
forsamlingshuset.

Konfirmandjubilæum d. 19/10
Peter Plys gudstjeneste(
madgudstjeneste) 23/10 kl 17.00

4. Regnskabsfører/kasserer
Regnskab 2013

Hos Nina: 7 familiepizza bestiller Nina, og kringle bager Karen,
kaffe medbringer vi alle nogle af, diverse drikkevarer sørger Mogens
for. Kopper og tallerkner, glas kopper, borddækning, sørger Nina
for. Låner stole i kirken.
Der er ikke personale på, så vi skal selv dækkes borde, vi bager selv.
Nina , Marianne, Sonja, Henny og Birgit Brogård bager en kage hver.
Kirsten fra Bøstrup bliver spurgt om hun vil være i køkkenet. Vi
dækker bord kl 16. Mogens undersøger om behov for mikrofon.
Mogens og Bent køber drikkevarer. Pris Kage og kaffe 20 kr. 10 kr for
øl og vand. Omtale i Ugenyt Marianne sørger for det.

Kirsten laver snitter + der serveres øl/vand/kaffe i konfirmandhuset.
Eva laver kødsovs til frost og køber Pasta skruer, Karen kommer og
gør klar evt en til,

Revisionsprotokollat for Regnskabet 2013 fremlagt på mødet med
bemærkning af Marianne Skjødt.

Frigivelse af ansøgningen om at
hæve henlagte midler.

Ansøgning til provstiet om at hæve midlerne til:
Orgel 372.602.97 kr.
Kalkning af Kirkerup Kirke 70.733,78 kr.
Præstegården 90.593,27 kr.

Regnskab Kvartalsrapport

Gennemgået det ser fint ud bortset fra udgifter vedr præstegården.
Præsten får et hævekort til en konto.
Ansøgning til orgel på 100.000 kr er godkendt i 2003 men det er
forældet. Marianne har søgt igen, men har desværre fået afslag. Vi
venter på en forklaring!

- Augustinusfonden.

5. Nyt fra graverne
Sørbymagle:

Leslie ønsker en ny computer i 2015 men det er lagt i budget 2015.

Kirkerup.

Intet

6. Arbejder ved kirker og
kirkegårde
a. Sørbymagle Kirke
Konfirmandundervis
ningen: netadgang i Marianne låner den indkøbte netadgang som er købt til Tove Woller
konfirmandhuset
Kirkerup Kirke
b. Kirkerup
Meninghedsrådet ønsker at Tove har en PC. Så vi vil hører om Tove
Toves pc???
vil ha den stående hjemme på privat adressen, da det ikke er
mulighed for netadgang i Kirkerup Kirke. Det vil lette arbejdet med
at udsende indkaldelse til møder og referater m.m. for
meninghedsrådet. Der er netadgang og printer med.

Vi siger ja tak til EOD og Helge, så de kan lave en folder om kirken
c. Kirkebeskrivelse om Kirkerup
Kirke
( EOD- Helge)
d. Altertæppe
e. Messehagel.
andet
8. Referat fra medarbejdermøde

Mogens og Karen vil arbejde videre med et evt nyt
Marianne får syet messehagel om,
Maling af vestport, kirkemur skal repareres, kirkeavlsstyrelsen vil
komme ang. fredede kirkeladen, fældning af lindetræ. Nina tager
sig af det
Referat er oplæst

7. Visioner.
Evaluering af præstens tiltag

Vi vil evaluere løbende men Marianne har tænkt at vi vil prøve i en
5 årig periode med nye tiltag.

8. Orglet

9. Øvrige meddelelse, herunder
skrivelse o.a. som er noteret.
a. Kurser
b. Temadag 22.nov
c. Dansk Oase
d. Lykkehuer
e. Menighedsråd på
jeres måde

Kursus: Kirkernes regnskab, viden om økonomi
Temadag: Hans Anker Jørgensen & Marianne Jelved

10. Eventuelt
Indsamlingerne i kirkerne vælger Marianne selv og vi bliver
informeret.
Coop medlemskort kan vi godt få

11. Næste møde: 21. oktober
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