Jerlev Kirke

Dato 12-10-2015

Blad nr. 136
Formandens
initialer:

Der indkaldes til menighedsrådsmøde
onsdag d. 21 oktober kl. 19.00 hos Henning Madsen
Solvang 18
Afbud fra Christel Grønfeldt.
Dagsorden og referat:
1. Orientering ved formanden
Regning for folder om Jerlev Kirke: kr. 6.800,Henvendelse vedr. kirkeskib: Anonym donor vil donere op til kr. 50.000,for at sætte et modelskib op. Vi beder ham komme med et udkast til
projektet.
Ang. vikarer for kirkesangere: Dem betaler vi selv, for sådan er loven.
2. Tag våbenhus
Orientering. Vi mangler et par regninger. Prisen bliver over 200.000 kr.
3. Kommende arrangementer
- fællesspisning Jerlev d. 5 nov.:
Der mangler et par frivillige fra Jerlev generelt. Underholdning mangler d.
5/11. Vi foreslår Johs. Rahbæk el. Ove kirkesanger. Forslag om aflønnet
arbejdskraft til fællesspisningerne (koordinator). Carsten fremlægger
forslag for Ødsted menighedsråd.
- salmesangens søndag d. 15 nov. kl. 10.30
Menighedsrådet sørger for kaffe.
- sangaften i forsamlingshus d.18 nov. kl.19.30
Med Halfdan Rasmussen sange
- gudstjeneste med Torben Nielsen og mandskor d.29 nov. kl 14.00
Carsten og Johann tager kaffe med. Eventuelt også flere fra rådet.

4. Økonomi
-behandling af revisionsprotokollat for regnskab 2014
Revisionsprotokollatet forelagt. Vi finder ikke, at der er årsag til ændring
af nuværende praksis på baggrund af protokollatet. Diverse bemærkninger
fra revisionen, men uden kritisable forhold.

- kvartalsrapport ¾
Kvartalsrapport omdelt.
- budget 2016
Budgettet er ikke klar endnu. Ligningen er hævet til 944.000,- kr.
5. Valg af
- formand
Formand (Carsten Bjerre) er genvalgt enstemmigt med skriftlig
tilkendegivelse fra Christel Grønfeldt.
- næstformand
Næstformand (Johann Petersen) er genvalgt enstemmigt med skriftlig
tilkendegivelse fra Christel Grønfeldt.
- diakoniansvarlig
Ingen valgt. Christel opfordres til at stille op.
6. Eventuelt
Vi bør tage spørgsmålet om sammenlægning med Ødsted menighedsråd op
på et menighedsrådsmøde.
Kirkeblad: Opbakning til en side om kirkelig aktivitet ud over vores egne
kirkelige arrangementer. Plads gives så bl.a. til Ødsted-fællesskabet og
spejderne.

7. Næste møde
Onsdag d. 11/11 2015 kl. 17 – kort møde, hvor vi godkender budget 2016
Onsdag d. 9/12 2015 kl. 19.00 hos Christel

