Søren Arens (SA)
Jette Juhl (JJ)
Kerstin Henriksen (KH)
Kjeld Kjeldsen (KK)
Steen Kaiser (SK)
Kurt Johansen (KJ)
Ellen Ravn (ER)
Jens Christian Bach Iversen (JCBI), referent
Afbud fra:
Ida Schneider
Tirsdag den 12. oktober 2010 kl. 19.00 – 20.30 i Sognehuset/Præstegården
REFERAT
1.

Visionsdebat: status og sammenskrivning
Udsat til næste møde.

2.

Debat om aktuelt emne: Oplæg ved præsten i tilknytning til homofili debat
Menighedsrådet drøftede oplægget.

3.

Nyt fra udvalgene
3.1 Økonomiudvalg
JJ informerede om bevillingen af 5%‐midler til dækning af renter i forbindelse med jordkøb.
Usikkerhed om stiftslån‐løbetid søges bragt på plads af provstiet.
Budgetpost vedr. mindre indtægt fra fællesfond bringes på plads af Jette.
Stiftsaftale vedr. varme blev for dyre, der arbejdes på fornyet aftale.
Rådet diskuterede problemstillingen vedr. fastnet, IT‐opkobling m.v. JJ giver oplæg på næste møde.
3.2 Personale/kontaktperson
SA meldte intet nyt. Næste møde ultimo november.
3.3 Børne‐ og ungeudvalg
JJ: Intet nyt.
3.4 Aktivitetsudvalg
ER informerede om efterårets arrangementer og fik forslag til nye arrangementer. Udvalget holder møder
primo november.
3.5 Kirke‐ og præstegårdsudvalg
KK informerede om indbrud i redskabsskur med meget lille udbytte. Alarm fungerede. Forventeligt giver det
rådet udgifter pga. selvrisiko. Regninger ikke modtaget endnu.
3.6 Sognehus
SA: Intet nyt. Proces med at besøge andre sognehuset forventes iværksat i foråret.

4.

Mødedatoer 2011
Følgende mødetidspunkter blev vedtaget:
• Onsdag den 5. januar kl. 19
• Mandag den 7. februar kl. 19
• Tirsdag den 1. marts kl. 19
• Lørdag den 2. april kl. 8.30
• Mandag den 23. maj kl. 19
• Onsdag den 17. august kl. 19
• Mandag den 3. oktober kl. 19

•
•

Onsdag den 9. november kl. 19
Mandag den 5. december kl. 19

5.

Forberedende drøftelse af næste konstituering
Rådet drøftede konstitueringen, som finder sted på næste møde.

6.

Gudstjenester i jul og nytår
2. juledag: Henvises til omegnens kirker.

7.

Nyt fra præsten
JCBI informerede om tidligere og kommende aktiviteter.

8.

Møde om konfirmandundervisning onsdag 10. november kl. 12.30‐16
Mulige deltagere: Steen Kaiser, Kurt Johansen

9.

Evt.
Intet

