Menighedsrådsmøde nr.7
Onsdag d.7.juni 2017 kl. 18.30
I konfirmandhuset.

Fraværende: ingen
Referat:

1. Godkendelse af dagsorden.
a. Godkendt
2. Meddelelser - herunder nyt fra præsterne.
a. Preben
i. Arkitekt Lund: stiger sættes op i kirken onsdag og torsdag, passer fint da der ikke er
kirkelige handlinger de dage.
ii. Mureren har fået klarmelding om at gavlen i konfirmandhuset må repareres,
arbejdet sætte i gang
iii. Præstegårdsgavlen skal males, starttidspunkt er ikke helt fastlagt, men det skulle
være i løbet af 14 dage fra d.d.
b. Ulla
i. Der er diverse ”småting” i kirken, der skal udbedres
c. Inge
i. Konfirmandjubilæum kunne ikke gennemføres p.g.a. for få tilmeldte
d. Hasse
i. Kontaktlærer udpeget på Askov-Malt m.h.t. RAMS samarbejdet
ii. Konfirmandjubilæum i morgen
3. Budget 2018.
a. Punktet om anlægsbevilling til handikapvenlig adgang til toiletter er tilføjet budgettet, der
så er færdigt
b. Askov Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 83486813, Budget 2018, Bidrag budget afleveret d. 2905-2017 14:03 er godkendt af menighedsrådet
4. Reformationsgudstjeneste: 29. og/eller 31. oktober.
a. Festgudstjeneste søndag d. 29.
5. Endelig aftale om spilledage for ”Luther – død eller levende”.
a. Søndag d. 8. er Sløjdscenen i kirken hele dagen efter gudstjenesten. D. 23. Sættes lys op i
kirken
Helle forhører sig hos Steen om endnu en spilledag, men indtil videre er spilletiderne som
følger:
Generalprøve tirsdag d. 24.-10. for højskolekursus

Spilledage d. 25. og 26.-10 kl. 19:30, spilletid ca. 100 min.
6. Dato for tur med personale og frivillige.
a. Dato er fastsat og programmet er under udarbejdelse.
7. Sogneudflugt, der er flere tilmeldte end forventet, derfor også en let forhøjet udgift for sognet, dog
ikke for den enkelte deltager.
8. Dato for kommende menighedsrådsmøder.
a. Onsdag d. 16. august 18:30, Helle er kaffemager
b. Senere møder aftales d. 16. august.
9. Evt.
a. Høring om betænkning om menighedsrådsvalg i fremtiden, denne høring foregår frem til 1.
oktober. Preben har et hæfte derom, om kan lånes til gennemsyn

