16. august 2012

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 16. august 2012 kl. 18.00
Hos Pia, ”Fjordkær”, Skivervej 118, Vester Hassing, 9310 Vodskov
Afbud fra Skak og Jørn
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet godkendt og underskrevet
3. Nyt fra formanden
Div. uddelt. Bo tager sig af ansøgninger om støtte.
Punkter til næste fællesmøde: Mette og Merete har et punkt med funktionsbeskrivelser.
4. Løvfaldsfest
Vi lejer telte. Alle boder åbne i ”åbningstiden”. Gospel workshop starter kl. 12.30.
Madbilletter uddeles ved udgang fra kirken. Buffet som vanligt i sognesalen, drikkevarer
skal kunne købes - Mette. Kaffe og kage aftaler Mette med Ella.
Planlægningsmøde den 4. september kl. 19.30 med deltagelse af alle, der kan.
5. Kaffebryggeliste
Pia sender forslag ud.
6. Vinduer i sognegården
Per har møde med håndværkerne, der har afgivet tilbud, på tirsdag. Tilbuddene skal med
på næste møde.
7. AV i sognegården
Per tager forbindelse med North Star for genoptagelse af projektet. Overførsel af lyd fra
kirken?
8. Skolens jubilæum
Sussie og Per deltager.
Sussie sørger for gave (max. 3000 kr.)

9. Nyt fra kassereren – kvartalsrapport
Bo sender kvartalsrapporten ud pr. mail. Bo kontakter Mogens Kaiser for at opprioritere
refundering af udlæg.
10. Nyt fra kirkeværgen
Punkt til næste møde: Vedtagelse af vedtægter samt forslag til procedure, når
vedligeholdelse af gravsteder ikke overholdes.
11. Nyt fra præsterne
Transport af konfirmand, fra sygehus til undervisning i sognegård, bevilget med kirkebil.
Udvidelse af trådløst internet bevilget.
Interview til TV på søndag udenfor kirken før gudstjenesten, bl.a. om messefald. Mød
gerne op til gudstjenesten!
Mette tager ansøgning om praktikplads med på fællesmødet i september.
12. Nyt fra kontaktpersonen
Punkt til næste møde: Annis jubilæum 2013.
Sussie sørger for gave til Ellas 60-års fødselsdag.
Medarbejdermødet i næste uge udsat til om ca. fire uger. Mette kommer med ny dato.
13. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
Anni vil gerne flytte sin fridag til fredag. Det er helt i orden.
14. Nyt fra udvalgene
Varmeveksleren i sognegården er udskiftet.
Småting i præstegården efter ombygningen er rettet.
Messehageludvalget: Ny stofprøve fra Estrid godkendt.
Hvad gør vi med ”spejdergrunden”? Hvis Helge vil drive den, er det ok at få fældet
læhegnet, og han kan få en indkørsel den vej.
15. Eventuelt
Vi satser på at mødes 3 kvarter før fællesmødet, så vi har tid til presserende punkter.
Referent
Hanna Kristensen

