Der afholdtes menighedsrådsmøde tirsdag den 23. august 2016 i Kirkehuset
Fraværende: Anne Grethe Jensen, Torben Sandfeld.

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af protokol.
Godkendt.
3. Kvartalsrapport.
Rapport for første halvår 2016 forelagt og godkendt.
4. Maskinhus.
På møde med arkitekten er udformet en foreløbig tidsplan for projektering og godkendelser af
huset. Jordbundsundersøgelse og landmåler bestilles. Menighedsrådet ønsker en byggefase fra
medio maj til august 2017.
5. Utæt tag på cykelskur ved præstebolig.
Taget skiftes. Der fås tilbud på afdækning fortil i skuret.
6. Kirkehus. Vinduer, gulv og vestgavl.
Vinduer afventer endelig afslutning af fuger og pletter.
Tilbud på gulvafslibning af kirkehusets 181 m2 for 15.000 kr incl. moms fra Peter Juelsgaard vælges
og arbejdet udføres primo uge 42 i år.
Vestgavl angrebet af alger. Behandling er iværksat og ser ud til at virke.
7. Kirke. Skimmel og borebiller.
Ekstra udluftning iværksat. Ser ud til at hjælpe. Det overvejes at opsætte automatisk åbner til
lemmen til loftet.
Borebilleangreb i alterkasse behandlet.
8. P-plads. Opsætning af skilte med begrænsning af tid og vægt.
Der ønskes angivelse af 3 timers begrænsning og vægtbegrænsning på 3000 kg. Øverste indkørsel
opsættes indkørsel forbudt.
9. Rytmisk gudstjeneste 11. september kl. 10.30.
Det blev drøftet, om der skal være kaffe i forbindelse med gudstjenesten. Det blev besluttet ikke
foreløbig at lave kaffe i forbindelse med rytmisk gudstjeneste.
10. Høstgudstjeneste 18. september kl. 9.00.
Høstkaffe arrangeres.
11. Orienteringsmøde 13. september kl. 19.00 i kirkehuset.
Kaffe er arrangeret. Program:
a. Velkomst og indledning ved formanden.
b. Fællessang.
c. Orientering om menighedsrådets arbejde i de seneste fire år ved formanden.
d. Orientering om kirkens økonomi ved kassereren.
e. Oplæg om det kirkelige arbejde ved sognepræsten.
f. Orientering om det kommende valg ved valgudvalgsformanden.
g. Evt.
h. Fællessang.
i. Kaffe.
Der gives plads til spørgsmål under pkt. c-g.
12. Vedligeholdelse af reserverede gravsteder.
Det undersøges, hvorledes andre kirkegårde gør.

13. Meddelelser fra:
a. Kirkeværge. Ikke til stede.
b. Kasserer. Der tilmeldes to til budgetmøde i provstiet. Orientering fra
menighedsrådssamarbejdet i Videbæk gl. kommune.
c. Formanden for aktivitetsudvalget. Dagens møde udsat.
d. Korudvalg.
e. Præst.
f. Formand.
14. Eventuelt.
I forbindelse med grandækning ansættes ekstra medhjælp.
Kirkens hjemmeside har været fejlbehæftet på grund af tekniske opdateringer. Hjemmesiden er nu
omprogrammeret uden udgift for kirken.

