Referat fra Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen 22. november 2018 kl. 15
Afbud fra Lisbet Kring Pagh
1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2) Referat fra sidste møde den 22. oktober.
Godkendt og underskrevet.
3) Nyt fra formanden. Vi afventer svar fra kirkeministeriet ang. ansættelse af ny præst. Datoer til
kommende menighedsrådsmøder i 2019. Kalender medbringes.
Svaret fra Kirkeministeriet er kommet i dag.
MR møde den 3/1 2019 kl.19.00
MR møde den 21/2 kl. 14.00
MR møde den 12/3 kl.16.00 med budget og efterfølgende spisning og sammenkomst med de
ansatte og frivillige.
MR møde den 10/4 kl. 14.00
MR møde den 7/5 kl. 19.00
Menighedsrådsudflugt den 25/5 kl. 12.00. Else og Carsten er ansvarlige.
MR møde den 4/6 kl. 19.00
Sogneudflugt den 25/8
MR møde den 14/8 kl. 19.00
Besigtigelse af Præstegårdsskove en søndag efter gudstjeneste. Dato finder vi senere. Peter og
Else Marie er ansvarlige.
4) Nyt fra præstegårdsudvalg, status på præstegården og åbent hus den 13. januar 2019, efter
gudstjenesten i Bredstrup Kirke.
Åbent hus i Præstegården den 13/1 2019 efter Gudstjenesten. Ellers kører det efter nye tidsplan.
Ca. 100.000 kr. i ekstraudgifter.
5) Nyt fra kontaktperson.
Der bliver klaget over, at det er svært at se salmenumrene i Bredstrup Kirke. Lisbet siger
salmenummeret før hver salme. Thyra hjælper Gitte med at sy dragter til minikonfirmanderne.
6) Nyt fra kirkeværge i Pjedsted.
Ingenting
7) Nyt fra kirkeværge i Bredstrup.
Ingenting
8) Nyt fra kassereren. Bilag for konfirmandkørsel og afskedsreception 20. maj.
Bilag fra Oles afskedsreception blev forelagt, og disse fremsendes til 5% midlerne i Provstiet.
Honorarer til menighedsrådsmedlemmer som sidste år.
9) Nyt fra arrangementsudvalg : Tilmelding til tapas i konfirmandstuen, efter de 9 læsninger den 16.
dec.
Tilmelding til arrangementet efter de 9 læsninger blev foretaget.
Adventsmødet: Arne er kontaktperson fra Foredragsforeningen, Lisbeth fra Menighedsrådet.
Møde mellem Michael, Arrangementsudvalg, Foredragsforening og Sommerfestudvalg i
slutningen af januar. Else Marie er ansvarlig for at indkalde.
10) Eventuelt.
Ingenting

Næste MR møde 3. Januar kl. 19.
Referent Else Marie Vind.

