Menighedsrådsmøde i Hans Tausens Kirke
Møde nr. 30 (2008-2012) den 25. august 2011 kl. 17 - 19 i kirkens mødelokale

blad nr. 31

Efter mødet spiser vi et par stykker smørrebrød. Evt. afbud meddeles Frank senest den 23. august.
Afbud fra Birgit Hansen og Helga Schmidt.
Dagsorden:
Punkt 366

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Punkt 367

Regnskabsrapport for 1. halvår til godkendelse – se bilag. Steen deltager.
Steen gennemgik regnskabet og det bliv godkendt med rettelser som indarbejdes inden
indsendelse af rapporten til provstiet.

Punkt 368

Retningslinjer for behandling af regnskabsbilag til godkendelse.
Forslag: Alle bilag lægges i kassererens bakke. Forinden skal de attesteret for
modtagelse af bestilleren.
Kassereren attesterer bilag i ”De betroede talenter” inden forsendelse til
regnskabsføreren.
Retningslinien blev godtaget.

Punkt 369

Køb af Luceplan Fortebraccio bordlampe, aluminium m. lysdæmper til Lailas
skrivebord til godkendelse – se bilag.
På seneste APV blev det anbefalet, at der kom mere lys på skrivebordet.
Køb af lampe blev godkendt.

Punkt 370

Køb af skab, svarende til det der står i mødelokalet, til opbevaring af
undervisningsmateriale til godkendelse. Pris 4.763 kr.
Købet blev udsat til det rette skab bliver fundet og pengene er der til
Og der nedsættes et udvalg bestående af Marie, Ditte, Poul og Frank.
Kommer med forslag inden oktobermødet.

Punkt 371

Drøftelse af mosaik-projekt, herunder ansøgninger om støtte for fonde – se bilag.
Anslået udgift: 120.000 – 130.000 kr.
Udvalg Poul, Frank og Thyge(Ad hoc) vil blive spurgt.

Punkt 372

Orientering om status på trafikændringen på Rugårdsvej og adgangsforholdende til
kirken.
Se tidsplan for arbejdet.
Tidsplanen blev gennemgået.

Punkt 373

Ansøgning fra Ditte om kursus i spire- og børnekorsmetodik d. 17/9 og d.24/9 - pris
1000 kr. + 2 gang billigste transport – se bilag
Ansøgning blev godkendt.

Punkt 374

Ændring af belysning ved alter til godkendelse
Nye lamper som giver 25% mere lys opsættes i stedet for de nuværende anslået pris ca.
5000 kr.
Belysning blev godkendt med en prøveperiode og vis dette ikke var nok skal der findes
en anden løsning.

Punkt 375

Opsætning af 3 nye lysarmaturer på 2. sal. - pris ca. 5000 kr.
Opsætningen blev godkendt, men der ventes med opsætning til efter provstesyn d. 9.
november 2011.

Punkt 376

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

Punkt 377

Orientering ved enkeltpersoner og udvalg.
a. Kirkeværge.
Stativ til vaser Flemming og Poul kommer med forslag til næste møde.
b. Præst
Der fortsættes med udendørs gudstjeneste.
c. Kontaktperson
Intet.
d. Kasserer
Intet.
e. Aktivitetsudvalg.
Der møde d. 1/9-2011.
f. Bladudvalg, herunder forslag til stof til Kureren og Hjemmesiden.
Intet.
g. Øvrige udvalg.
Intet.
h. Nyt fra medarbejderrepræsentanten.
Intet.

Punkt 378

Punkter til næste møde den 29. september 2011
1. alternative valgformer til menighedsrådsvalg 2012 – Landsforeningen af
Menighedsråd.
2.

Punkt 379

Eventuelt.
Intet.

