Menighedsrådsmøde i Hans Tausens Kirke
Møde nr. 27 (2008-2012) den 12. maj 2011 kl. 17 - 19 i kirkens mødelokale

blad nr. 28

Efter mødet spiser vi et par stykker smørrebrød. Evt. afbud meddeles Frank senest den 11. maj.
Afbud fra: Irene og Marie deltog ikke i punkterne 320, 321, 322 og 324.
Dagsorden:
Punkt 320

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Punkt 321

Ønske fra Laila Groes: Den ordinære gudstjeneste/højmesse flyttes fra kl. 10 til kl.
10.30
Forslaget blev godkendt, med ikrafttræden den 3/7, og Laila skriver i Kureren herom.

Punkt 322

Ønske fra Marie Toxværd Smet: Der nedfældes regler for, hvornår der er tale om
”Messefald”. - Se bilag.
Det blev besluttet at det er den fungerende præst der bestemmer om der er messefald

Punkt 323

Ansøgning fra Birgit Hansen om træreol og foldevæg i det kælderrum, hvor børnekoret
holder til. - Se bilag.
Rådet besluttet at der bliver indhentet tilbud på foldevæg til næste møde.
Der blev bevilget at Træreol bliver indkøbt når maleren er færdig.

Punkt 324

Ansøgning fra Birgit Hansen om øget budget m.m. for børnekor. - Se bilag.
Irina skal aflevere ansøgning med pris på T-shirt og logo fra Jane til senest d. 24/5 til
FU. Desuden afleveres begrundende ønsker med beløb for budget 2012 fra organisten.

Punkt 325

Ansøgning fra Birgit Hansen om økonomisk hjælp til tivolitur for børnekor. - Se bilag.
Irina skal aflevere ansøgning med pris på Tivolitur til senest d. 24/5 til FU.
Menighedsrådet bevilger 5000 kr. Der er 12 børn og 3 voksne tilmeldt.

Punkt 326

Ansøgning fra Birgit Hansen om en metalreol i depotrum ved kopimaskine og en i
kælderrum. - Se bilag.
Reol i depotrum bliver afstivet. Træreol i kælder bliver adstivet.

Punkt 327

De opsatte striber på trappekant til kælder fjernes.
Skal de erstattes af noget andet, fx malet stribe på kanten af trappen eller andet?
Hanne kommer med forslag/tilbud på afmærkning af indvendig kældertrappe.

Punkt 328

Ansøgning fra Hanne Josefsen om at få arbejdsredskabet Microsofts Office pakke 2010
til brug ved arbejde – se bilag.
Menighedsrådet bevilget ansøgningen

Punkt 329

Drøftelse og beslutning om køb af vaser og evt. podie til vaser ved alter samt belysning
ved alter.
Se tidligere udsendte beskrivelse fra Selskabet for Kirkelig Kunst + indkomne forslag.
Forslaget blev ved taget inkl. podie. Præstegårdsudvalget kommer forslag til podie.
Der blev vedtaget at sætte skinne op til belysning til alteret.

Punkt 330

Drøftelse af projekt ”Mosaikbillede” til erstatning af dørmåtte ved indgang til
kirkerummet.
Der nedsættes udvalg, der arbejder videre med projektet, og som sørger for, at der
udarbejdes udtalelse til provstiudvalget (se udvalgets svar på synsrapport) og
ansøgninger til fonde.
Se brev fra Hanne Erlandsen.
Det blev besluttet at arbejde videre med projektet.

Punkt 331

Orientering v/ formanden se postliste og bilag.
Frank orienterende.

Punkt 332

Orientering ved enkeltpersoner og udvalg.
a. Kirkeværge.
Behandling af svar fra provstiudvalg til synsrapport – se bilag.
Det fra synsrapporten som provsti har godkendt skal med i budget 2012
b. Præst
Den udendørs gudstjeneste afholdes enten d. 14. eller d. 21. august kl. 15.
Ca. 3000 kr. til musiker og der serveres kage og kaffe.
Der arrangeres udflugt (Voksenundervisning) til Hindsholm d. 23/8. Kirken betaler
ca. 1500, max 2000 kr.
Det næste konfirmandhold har undervisning om torsdagen
c. Kontaktperson
Ferieplaner
Hanne holder 31- 33, plus rest ferie uge 21
Jane holder 26 – 29
Irina holder 27, 32 og 33, plus rest ferie uge 26
Laila holder 27, 28 og 31
Sofie har sagt op og har sidste arbejdsdag 31/7, med reception denne dag.
d. Kasserer
Intet
e. Aktivitetsudvalg.
Mødereferat fra møde d. 4/5
Der kommer mødereferat.
Og næste møde 1/9 kl. 10 – 12.
f. Bladudvalg, herunder forslag til stof til Kureren og Hjemmesiden.
Intet
g. Sognemedhjælperudvalg
Intet
h. Øvrige udvalg.
Intet
i. Nyt fra medarbejderrepræsentanten.
Intet

Punkt 333

Punkter til næste møde den 31. maj 2011
1. Kirkesangerstilling
2. Regnskabsrapport for 1. kvartal 2011 og budget 2012

Punkt 334

Eventuelt.
Marie og Helga vil gerne deltage i Åløkkeliv ekstra ordinære generalforsamling i
Åasen på Åløkkeskolen d. 6/6.

Punkt 335

Lukket møde fra 16/2 fortsættes
Blev behandlet.

