Menighedsrådsmøde.
Valgperiode 2016-2020

MR 15
Protokolside 32
Mødetidspunkt 10. april 2018 kl. 19.00
Mødet forventes afsluttet:
Mødet afsluttet:
Mødet afholdes: Johanneskirken, Vorup Boulevard 29, 8940 Randers SV
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Valgte MR medlemmer.
Søren Krogh (SK)
Gerda Kirstine Kristensen (GKK)
Ketty Daugaard (KD)
Joan Hjersing Knudsen (JHK)
Ann Ungstrup Nielsen (AUN)
Joseph Aruliah (JA)
Ane Grud Olesen (AGO)
Berit Nielsen (BN)
Signe Pedersen (SP)
Irene Lytzen (IL)
Sognepræster.
x Tania Dondes Christensen (TDC)
x Thomas Bau (TB)
Medarbejder repræsentant
x Laila Olesen (LO)
Referent: Lene Pind Hansen

Dagsorden
01
Godkendelse af dagsorden
02
Meddelelser – herunder status for igangværende
projekter:
Formand
Kontaktperson
Kasserer
Kirkeværge
Kirke-kirkegårdsudvalg
Præstegårdsudvalg
Aktivitetsudvalg
Ad hoc-udvalg
Kirkeblad-hjemmeside
Tania Dondes Christensen
Thomas Bau

1

Referat
Godkendt
Formand: Ansøgning vedr. tårnrenovering er
imødekommet af provstiet, finansiering foreslås
dækket af kirkekassens overskud fra afsluttede
anlægsprojekter 2017
Anden orgelkonsulent end beskrevet i forslag – der
må søges om penge ved fonde.
Konfirmand gaver er indkøbt.
Formanden deltager i møde vedr. separat
kloakering d. 17.4.18
Ved provstesyn deltager formand – kirkeværge –
personale – Ann Ungstrup – Jens Peter Bay.
Orientering vedr. nyt forslag for
menighedsrådsvalg.
Kontaktperson: orientering vedr. lockout
MUS-samtaler forventes afholdt i maj.
Kasserer: bilag revideret

Kirkeværge: orientering vedr. kommende arbejde
på tårn.
Kirkegårdsudvalg: der er plantet nye hæk planter
ved låge i skel i hegn. Provsti og stift orienteres.
Præstegårdsudvalg: intet nyt
Aktivitetsudvalg: orientering vedr. afholdt koncert
Ad hoc udvalg/kirkeblad/hjemmeside: forespørgsel
på materiale til kirkeblad i anledning af jubilæum.
TDC: intet nyt
TB: intet nyt
03
Godkendelse og disponering af frie midler fra
regnskab 2017
04
Drøftelse af ønsker til fremtidsprojekter
Ønsker skal videregives ved budgetsamråd
05
Drøftelse af henvendelse vedr. brug af mobile Pay –
ved bl. a. kollekt samt betaling ved arrangementer
06
Opfølgning vedr. telegramvagter mv. ved
konfirmationerne i 2018
07
Drøftelse vedr. hjælp til Sct. Hans – arrangementet.

Der ønskes nye stole til lokalerne i underetagen.

08
Drøftelse og planlægning vedr. afskedsreception for
kordegn Lene Pind.
09
Godkendelse af protokol
10
Evt.
11
Lukket punkt
10
Mødet afsluttes med en salme 787/v3 - kaffe

Punktet drøftet

P019

Punktet drøftet

Punktet drøftet – kirkekontoret undersøger
muligheder.

Telegramvagt fredag Berit Nielsen
Telegramvagt søndag Irene Lytzen
Der ønskes hjælp til indkøb og båltænding
samt kagebagning – Joseph Aruliah laver kaffe

Protokol godkendt

Underskrifter af medlemmer til menighedsrådsmøde afholdt 10.04.2018
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