Menighedsrådsmøde onsdag d. 6. november 2013 kl. 19,00‐21,00 i
Kirkehuset.
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet, på nær formanden, som havde meldt afbud. Henriette var
mødt som medarbejderrepræsentant, Poul Hurup ledte mødet med formandens velsignelse. Kirsten
Rasmussen var mødt som suppleant.
Som tilhører var mødt Per Eldon, som var inviteret af Poul Hurup. Steen Sejer ledte mødet.
1. Poul Hurup bød velkommen, og vi sang: Guds ord det er vort arvegods.
2. Vi godkendte referatet fra 021013.
3. Vi godkendte dagsorden.
4,1. Afleveringspapirerne på kirkehuset er afleveret, så nu må vi bruge huset.
4,2. Posten blev fremlagt.
4,3. Poul Hurup forsøger at få orden i vort arkiv.
4,4. Vi spurgte Per Eldon, om han var interesseret i at overtage jobbet som kirkeværge. Det ville han gerne,
så han er tiltrådt fra d. 1/12‐2013.
4,5. Til næste gang skal vi på www.menighedsraadet.dk tjekke, hvad vore forskellige embeder i
menighedsrådet indebærer, samt lave et stykke papir om, hvad vi laver og hvad vi vil lave og
hvorfor/hvorfor ikke.
6,1. Vi betaler kr. 500,00 til PUGAD for foredraget med Briller til Filippinerne.
6,2. Per Eldon spørger i Bibelkredsen, om de har lyst til at stå for den månedlige kirkekaffe. Vi serverer en
gryderet med ris til visionsmødet.
6,3. Fordeling af kaffeopgaver i december måned: Bibelkredsen tager de to kirkekaffer, Steen tager de to
Elnebjerg, Jette julekoncerten, Steen og Kirsten Rasmussen tager Lucia.
7. De sidste tre kvartaler er færdige, og kvartalsrapporten blev fremlagt. Årsbudgettet for 2014 er færdigt
til underskrift.
8. Intet nyt fra kontaktpersonen.
9,1. Kirkesynsrapporten blev fremlagt, og kirkeværgen gennemgik de arbejder, der er sat i gang.
9,2. Kirkeværgen har taget hånd om stormskaderne, sørget for reparation og anmeldt til forsikringen.
9,3. Præsten har fået en forholdsgodkendelse til at lege lidt med annoncering.
10. Formanden orienterede om TDC og det nye internet. Vi laver lidt ekstra i forbindelse med skolernes
juleafslutning i år.

Derefter var der lukket møde.
Efter det lukkede møde underskrev alle protokollen.

