Menighedsrådsmøde i Hans Tausens Kirke
Møde nr. 33 (2008-2012) den 20. oktober 2011 kl. 17 - 19 i kirkens mødelokale

blad nr. 34

Efter mødet spiser vi et par stykker smørrebrød. Evt. afbud meddeles Frank senest den 17. oktober.
Afbud fra Ole Refer, Helga Schmidt og Hanne Josefsen.
Dagsorden:
Punkt 405

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Punkt 406

Regnskabsrapport for 3. kvartal til godkendelse – se bilag.
Regnskabsfører Steen Andersen deltog.
Blev gennemgået og godkendt.
Skal budgettet for 2011 holde, skal der holdes mest muligt igen i resten af året.
Irene, Frank og Steen holder et møde sidst på året, hvor de kommer med forslag til en
bedre og mere effektiv måde at gennemgå kvartalsrapporter på i 2012. Det skal være
lettere at sammenligne med budgettet.

Punkt 407

Ansøgning fra kormedlem Anduva om kr. 4.000 i støtte til sangundervisnig – se bilag.
Der blev bevilget 3.000 kr. Birgit meddeler Anduva beslutningen.

Punkt 408

Køb af podie til vaser ved alter til godkendelse.
Se tilbud fra Hartmann (udleveret på sidste møde) + alternativt tilbud.
Tilbuddet fra Hartmann blev godkendt.
Arbejdet sættes i gang, når der er plads i budgettet for 2011.

Punkt 409

Forberedelse af provstesyn den 9. november.
Hængepartier fra syn 2010, som provstiet har ønsket behandlet på provstesyn,
medbringes. Derudover skal der drøftes nye fliser foran kirken, ny varmvandsbeholder
og utæt tag ved ny bygning. Tilbud på termostater tages med syn.
Kirke- og præstegårdsudvalget besigtiger præstegården inden synet.

Punkt 410

Forslag til emner på inspirationsdagen den 10. marts 2012.
Korkonsulent Hans Christian Magaard kommer og fortæller om korarbejde.
FU tilrettelægger dagen.

Punkt 411

Orientering v/ formanden se postliste og bilag.
Brev fra Brandtilsynet med godkendelse af synet den 13. oktober.

Punkt 412

Orientering ved enkeltpersoner og udvalg.
a. Kirkeværge

Intet særligt.
b. Præst
Planlægger Halloween sammen med spejderne.
c. Kontaktperson
Lars Johansen er stoppet som korist. Malte Nordtorp Pedersen er ansat pr. 1. oktober
2011.
d. Kasserer
Intet særligt.
e. Aktivitetsudvalg.
Der vil blive holdt 4 foredrag om ondskab i 2012.
f. Bladudvalg, herunder forslag til stof til Kureren og Hjemmesiden.
Kort over adgangsvejen til kirken skal i Kuréren nr. 9 og på hjemmesiden.
Der sendes meddelelse om de ændrede adgangsforhold til kirkens interessenter.
g. Sognemedhjælperudvalg
Der holdes møde den 8. november kl. 11.
h. Øvrige udvalg.
Intet.
i. Nyt fra medarbejderrepræsentanten.
Deltog ikke i mødet.
Punkt 413

Punkter til næste møde den 29. november 2011
1. Valg af formand, næstformand og øvrige enkeltposter.
2. Indkørselsforhold til kirken.
3. Prioritering af indkøb i 2011, hvis plads i budgettet.

Punkt 414

Eventuelt.
Brug af Taxa til gudstjeneste blev drøftet.

Referent: Frank

