Jerlev Kirke

Dato 21-9-2014

Blad nr. 128
Formandens
initialer:

Der indkaldes til menighedsrådsmøde
tirsdag d. 30 september kl 19.00
hos Henning Madsen Solvang 18 Jerlev

Dagsorden :

1. Orientering ved formanden:Der er bevilliget 26.000 kr. af provstiets
iværksætterpulje til diakonalt arbejde i sognet.
Kuno Mielby har besigtiget tag på våbenhuset. Da man ikke kan finde
passende teglsten, skal taget udskiftes. Kuno Mielby laver projekt og
prisoverslag.
Organist Hanne Baungaard har ansøgt om et elklaver. I samarbejde med
Højen har vi tidligere indkøbt et elklaver, som nu står i Højen kirke,
hvorfor Højen betaler halvdelen af det nye.Pris ca. 10.000 kr.
Det er besluttet, at vi køber trådløs mikrofon med fjernbetjening fra God
Tone i Jerlev. Pris ca. 7.000 kr.
2. Opstillingsmødet d. 10.9. :Efter mødet i Jerlev forsamlingshus blev der
lavet en kandidatliste, hvor følgende blev opstillet i prioriteret rækkefølge:
1. Carsten Bjerre
2. Arne Jørgensen
3.Henning Madsen
4. Johann Petersen
5. Christel Grønfeldt
Og stedfortræderliste i prioriteret rækkefølge:
1. Martha Mosegaard
2. Inger Thomsen
Da der ved fristens udløb for indlevering af kandidatlister d. 30.9. kl.19.00

kun var indleveret ovennævnte liste over kandidater, aflyses valget d.
11.11.2014. og ovennævnte er derved valgt til menighedsrådet.
3. Økonomi
- kvartalsrapport 2/2014 : Kvartalsrapport for første halve år behandlet.
- regnskab 2013:Revisionsprotokollatet for regnskab 2013 gennemgået
og underskrevet. Der var ingen kritiske bemærkninger.
- budget 2015: Ligning for 2015 udmeldt 933.000kr. ,det er en reduktion
i forhold til 2014 på 95.000 kr. hvilket kræver beskæring i budgettet.

4. Kommende arrangementer
- høstgudstjeneste d. 28 september
- efterårsmøde 1 okt. v/Jens Nauntofte, Jerlev forsamlingshus
-Koncert d. 30.10. med Esther Brohus i Jerlev kirke
-møde med klokkenist Erik Kure om Jerlevs kirkeklokke d. 13.11. i
forsamlingshuset.
-”syng julen ind” d. 9.12. i Ødsted kirke.
5. Kirkebladet
- deadline for næste nummer 15 okt.

6. Eventuelt
7. Næste møde : den 20.11. kl. 19 hos Christel Grønfeldt

Referent Christel Grønfeldt

