Menighedsrådsmøde
i Menighedshuset, Bakkevej 2A, Otterup
Dato: 19. december 2018

Tidspunkt: kl. 19.00

Fraværende:

Afbud fra Lenta og Kristian I

Referent:

Georg

Dagsorden:

Referat:

Meddelelser:
formand

Bød velkommen og udtalte ønsket om et
godt samarbejde. Fra biskoppen er kommet
indbydelse til nytårskur den 23.1.2019.
Tilmelding senest 10.1.2019

sognepræst (kbf)

Temadag med konfirmander fra
Nordvestskolen gik fint.
Har stor nytte af frivillige hjælpere til
konfirmandundervisningen.

sognepræst

Ønsker at lave liturgisk gudstjeneste
langfredag 2019 ligesom i år.
Gennemført temadag med
konfirmandgudstjeneste. Gik fint.

kirkeværge

Gav en orientering. Udsender oversigt over
udførte arbejder i 2018 og planlagte arbejder
i 2019.

kontaktperson

I gang med alarmeringsplan for kirken.
Førstehjælpskursus er undervejs.
Kirketjeneren har ønsket justering af sin
arbejdsplan. Der er lavet en lokalaftale
gældende for 3 måneder.
Det går fint med kirketjenerafløseren.
Kontaktpersonen ønsker at tage på kursus i
Herning.

kirke- og kirkegårdsudvalg

Udvalget mangler en ekstra person.

økonomiudvalg

Tanja arbejder på at færdiggøre regnskabet
for 2018. Christian er i gang med at studere
kirkeregnskabet.

aktivitetsudvalg

En del af 2019’s aktiviteter er planlagt.
Førstkommende arrangement er et foredrag
den 24. januar.

kommunikationsudvalget

Der afholdes snarest et møde i udvalget.

byggeudvalg

Jørgen savner information om, hvor
byggesagen står.
Erik S har rykket provstiet for referat med
henblik på oplysning om byggesagen.

Dianas hjørne

Klar til at holde jul. Der afspadseres mellem
jul og nytår. Der er dog nogen ved telefonen.
Kristian er i bedring.

Beslutningspunkter:
1. Vedtagelse af forretningsorden

Forretningsordenen blev godkendt.

2. Vedtagelse af vedtægt for
a) kirkeværge
b) kontaktperson
c) kasserer
d) sekretær
e) kirke- og kirkegårdsudvalg

a) godkendt
b) godkendt
c) godkendt
d) godkendt
e) godkendt

3. Vedtagelse af mødeplan for 2019

Mødeplanen blev vedtaget. Sendes som
bilag.

4. Fastsættelse af honorarer til
a) formand
b) kirkeværge
c) kontaktperson
d) kasserer

a) 20.000
b) 13.000
c) 13.000
d) 13.400

5. Genetablering af mobilpay

Er undervejs

6. Dato for næste møde

09.01.2019

7. Punkter til næste møde:

Frisognsforsøg ?
Konfirmandsalmebøger
Skal være BK i hænde senest den 3.1.2019 Dato for kirkesyn
Kurser
Evt.

Jan og alle på kirkegården takkede for
julegaver.
Tak fra museet for lån af køkken og
kaffemaskine til jubilæumsfesten.
Biskoppen har indbudt til nytårskur i domkirken
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