Ordinært menighedsrådsmøde onsdag 7. februar 2018 klokken 17 i Kirkehuset
Mødt: Steen Sejer, Line Por ng, Je e Maja Por ng, Kirsten Schmidt, Peder Gundersen, Kirsten Rasmussen medarbejderrepræsentant Henrie e Oxbøll
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Der blev budt velkommen - vi sang ‘Som året går’
Referat fra januar 2018 er godkendt
Dagsorden er godkendt med re else
Intet nyt
Kort informa on fra graver omkring arbejdet på kirkegården.
Der arbejdes videre med sikring af risiko-gravsten.
Vi vil arbejde på at få vores hjertestarter udendørs, så den er lgængelig for alle - Line og Je e er
tovholdere på de e, og der følges op på næste møde.
Der arbejdes videre i henhold l helhedsplanen.
Udgår
Vedr. gospelkor - Line hjemtager lbud og sender de e rundt på mail l rådets medlemmer. Det
vedtages, at der kan tages beslutning omkring de e pr. mail.
Kirkeblad overgår l Kirsten S.
Præsten er lbage på fuld d pr. 1. marts 2018, i februar arbejder hun 50 %.
Tilbud på koncert påskedag - kasseren er i dialog med Peder Gundersen omkring de e.
Vedr. billedlicens - det vedtages, at sognet lmeldes VISDA - Steen er tovholder
Kasseren orienterede om status quo på vores økonomi. Årsregnskab for 2017 fremlægges l
godkendelse på næste møde
Vi har god erfaring med at arrangere noget ekstraordinært omkring gudstjenester/arrangementer i
kirken, så det vil vi arbejde på at gøre mere ud af fremadre et
Der mangler opdatering på sogn.dk - Line er tovholder på de e fremadre et
Der er opre et en googlekalender, som Nordvestnyt har adgang l, hvor datoer for gudstjenester
skal indtastes - Kirsten S er tovholder på de e fremadre et
Der er provstesyn i foråret - dato lkommer
Intet

Orø, onsdag 07/02 2018
Referent Line Por ng

