Hermed indkaldes til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 18 nov.2013 Kl.19.00
i Kirkehuset, Kirkevej Vorgod-Barde
Dagsorden.
1.
2.
3.
4.

Indledning
Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af protokol
Valg af:
a. formand.
Genvalg af Peder Vesterager
b. næstformand.
Genvalg af Anne Grethe Jensen
c. kirkeværge.
Genvalg af Anne Grethe Jensen
d. kasserer for kirkekassen.
Genvalg af John Axelsen
e. sekretær.
Genvalg af Torben Sandfeld
f. protokolfører.
Genvalg af Torben Sandfeld
g. personale-kontaktperson.
Genvalg af Peder Vesterager
h. tre medlemmer til kirke-og kirkegårdsudvalg ( Formand for udvalget udpeges).
Genvalg af Robert Klokmose (formand), Torben Sandfeld og Inger
Maria Weyergang
i. tre medlemmer til valgbestyrelse ( Formand for udvalget udpeges).
Genvalg til Peder Vesterager, Anne Grethe Jensen (formand) og
Robert Klokmose
j. Vorgod menighedsråds medlem af det fælles præstegårdsudvalg.
Genvalg til Inger Maria Weyergang
k. Vorgod menighedsråds to medlemmer til det fælles kirkebladsudvalg.
Genvalg til Anne Grethe Jensen og Robert Klokmose
l. Vorgod menighedsråds to medlemmer til det fælles aktivitetsudvalg.
Genvalg til Inger Maria Weyergang og Torben Sandfeld
m. Vorgod menighedsråds medlem af det fælles korudvalg.
Genvalg til Inger Maria Weyergang
n. Vorgod menighedsråds medlem af Folkekirkens Ydre Missions
komite i Skjern Provsti

Genvalg til Gerda Langdahl
o. Bygningssagkyndig (udenfor rådet til deltagelse i kirkesyn).
Genvalg til Finn Elmholdt
5. Kvartalsrapport.
Rapporten blev forelagt og godkendt
Kassereren redegjorde for den likvide situation resten af året. Der er
stort pres på likviditeten de kommende måneder.
Der søges i provstiet om beløb svarende til manglende bevilling til byggeriet omkring tilslutningsafgift til kommunen.
6. Vedtægter for kirkegården
Afventer oplæg fra Skjern provsti.
7. Snerydning på P pladserne ved kirke og kirkehus.
Kommunen har overført parkeringsplads og grønt areal ud mod Bardevej til kirken. Det medfører pligt til renholdelse og snerydning.
Det besluttes at få en entreprenør til at komme til kirkens tre p-pladser
ved kirkehus, Bardevej og på Aadalsvej – efter indhentede tilbud.
8. Adventshygge for seniorer 2. dec.
De praktiske opgaver blev fordelt.
9. Orientering
a.
Kirkeværge:
I forlængelse af kursus om fremtidens kirkegård tages initiativ til at overveje kirkegårdens indretning fremover.
Rensning af altertæppe bestilt.
Graveren orienterede om at nogle af vores jobpraktikanter
nu stopper. En enkelt fortsætter foreløbig. Der gives gave
ved fratræden.
b.
Kasserer
c.
Aktivitetsudvalg
d.
Korudvalg
e.
Præst
f.
Formand:
Ansøgning om studierejse fra en ung i sognet. Afslået.
Der sættes gang i planlægning af mindre ombygning i det
gamle graverhus mhp. på indretning af toilet i stedet for det
sammenbrudte og indretning af øvrigt hus til brug for værkstedsformål.
9

Eventuelt

