Askov menighedsråd
********************************************************

MENIGHEDSRÅDSMØDE.
Referat af møde tirsdag den 8. september, kl. 19.00 i Konfirmandhuset.
Fremmødte: Erling Glitrup, Inger Barsballe, Beata Fabricius, Preben Simonsen, Peter
Viuf, Ulla Henningsen, Bettina Højgaard, Hanne Johansen, Kirsten Bøgh Fuglø
DAGSORDEN

NOTATER

1. Godkendelse dagsorden

Godkendt

2. Orientering fra formand
a) Revideret forslag til boligområde i Askov
Syd (Se medsendt dokument)
b) Stiftsmøde

a) Menighedsrådet blev orienteret om nævnte
forslag
b) Stiftsmøde d. 1.-10. aflyst

3. Nyt fra kirkeværge

a) Bænkene på kirkegården bliver
højtryksrenset
b) chaussesten omkring rist på nye kirkegård
bliver lagt om

4. Nyt fra kontaktperson

intet

5. Nyt fra kasserer

a) Budgetmøde med provstiet. Vi er steget lidt i
tildeling.
b) Punkt om nyt tag skal på dagsordenen
snarest muligt

6. Orientering fra præster

a) Julegudstjeneste for Askov-Malt skole bør
ligge i december måned
b) 35 konfirmander indskrevet

7. Valg til menighedsrådet: Valgforsamling i
Konfirmandhuset tirsdag den 15. september kl.
19.00.

a) Der er præcist det antal kandidater der er
brug for til menighedsrådet.

8. Inge Simonsens brev vedr. hjemmesiden

9. Forslag om indkøb af:
a) Industriopvaskemaskine
b) Glaslysestager
c) Alterdug
d) Højskolesangbogen

10. Kommende arrangementer
a) Fællesarrangement med Askov Bylaug den
29. september
b) Jazzkoncert
c) Høstgudstjeneste
d) Genforeningen – fællesarrangement

11. Kommende aktiviteter
a. Mini-konfirmander.

Menighedsrådet kommer for fremtiden med
input fra møderne når der er noget relevant at
skrive mere om end det der står i
beslutningsreferatet.
Vi er kommet med på sogn.dk.
Der skal meldes et tema ud om fyraftenssang
og morgensang

a) Forslag om at trække på midler fra
jubilæumsfonden
b) Forslag om at trække på midler fra
jubilæumsfonden
c) Forslag om at trække på midler fra
jubilæumsfonden Hanne Wedel har lavet
den nuværende, Ulla Henningsen
forhører sig om en ny
d) Vi undersøger priser

a) der er plads il 70 i kirken
b) Ved koncerten d. 10.-9. i kirken vil der blive
serveret et glas vin
c) Konfirmanderne bærer kurve ind, der holdes
auktion over disse
d) 29.-9. Tilmelding nødvendig

a) Der kommer et hold, mere om det på
følgende møde

12. Redegørelse for Jubilæumsfonden

Redegørelse er udsat til næste møde. Vi
undersøger snarest om vi kan få udbetalt
renterne fra Jubilæumsfonden. Får vi
renterne bliver indkøb af opvaskemaskine
sat i værk med det samme.

13. Status af bymidteprojektet, som foregår i
samarbejde med Askov Bylaug.

Nogle af planerne blev gennemgået og drøftet.
Preben Simonsen vil gerne løbende
orientere det nye menighedsråd om
bymidteprojektet

14. Nedsættelse af et aktivitetsudvalg

Udformning af et sådant udvalg udsættes til
efter menighedsrådsvalget.

15. Eventuelt

a) Næste møde: tirsdag 20.-10. kl. 18:00
b) Nye menighedsråd: tirsdag d. 24.-11. kl.
19:00, konstituerende møde.

