Menighedsråds
møde i Hans Tausens Kirke
Møde nr. 14 (2012-2014) den 27.2.2014 kl.19.00 – 21.30 i kirkens mødelokale. Blad nr. 14
Referat
Til stede: Laila G., Laila K., Birgit, Pia, Helga, Trine
Afbud fra: Leo, Connie, Poul
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra
Formand:
• Henvendelse fra KFUM&K. Laila deltager i møde med dem. Laila spørger Ditte, om hun kan
deltage. Bilag 1
• Folkekirkens IT. Birgit svarer ”ja tak” Ulla Brynning K. Niels Hansen skal have signaturen.
Bilag 2
Præst:
• Laila takkede for den dejlige jubilæumsdag. Den blev lige som ønsket.
• Onsdagscafeens 10 års jubilæum var meget vellykket. Flot og festligt.
• Fastelavnsgudstjeneste på søndag.
Kontaktperson:
• Ansøgning fra Ditte og Hanne om deltagelse i hhv. Landskursus og Landsmøde. Bevilges.
Bilag 3
• AV-center har serviceret projektor.
Kirkeværge: Beese og varmeanlægget, gulvvaskemaskine.
• Varmeproblemet er umiddelbart løst.
• Gulvvaskemaskine er indkøbt.
Udvalg. Velbesøgt og vellykket foredrag ved Anne-Grethe Bjarup Riis
3. Frank/mosaik – fejring af 25 års jubilæum for kirkens seneste tilbygning. Orientering.
4. Indsamling til Folkekirkens nødhjælp. Frank tager sig af det.

5. Underskrift af ajourføringsprotokollat. Underskrevet. Laila K sender det videre.

6. Regler for nøgler og låsning af døre. Birgit undersøger, om der kan skaffes ekstranøgle til flygelet.
Indtil afklaring står det ulåst.
A nøgler udleveres til rådsmedlemmer, kirketjener, organist, sognemedhjælper, kordegn,
kirketjenervikar, ansvarlig for snerydning/hækklipning, formand for onsdagscafe.
B nøgler udleveres til fast tilknyttede korsangere.
Derudover kan der træffes aftale med kirkeværge.
Når man forlader bygningen skal alle døre være lukkede.
Bilag 4

7. It ansvarlig. Vi tager imod tilbud fra Jesper Antonsen, FL consult.
8. Kvartalsbudget for medarbejdere. Punktet udsættes til næste møde
9. Kommende rådsmøder. 27.2, 27.3, 23.4., 14.5., 19.6., 21.8. 18.9., 23.10., 20.11.2014
10. Oversigt over evt. uafsluttede sager. Kirkeværgen skal søge provstiudvalget om 5%s-midler til
udskiftning af rådden bjælke i kirketårnet. Arbejdet sættes først i gang, når der er økonomisk
afklaring.
11. Gennemgang af årets opgaver og vigtige datoer. Laila K. er i gang med at udarbejde en kalender.
Steen deltager i næste møde for at gennemgå årsregnskabet for 2013. Indsendes 1.4.2014.
12. Det kommende menighedsrådsvalg. Drøftes på næste rådsmøde.
13. Kirkeindsamlingernes formål. Vi fortsætter med listen fra 2013.
14. Eventuelt. Evt. indkøb af alterbægre drøftes på næste møde.
15. Godkendelse og underskrift af referat

