Menighedsrådsmøde
Grene Menighedsråd
Tirsdag den 7. november 2017 kl. 19.00 i Å-fløjen, Billund Centret

DAGSORDEN

Referat

Afbud fra:

153.

Indledning v/Solvej Paabøl Andersen med efterfølgende gruppedrøftelse i 20 min.

Peter Fredensborg indleder ved næste
møde.

154.

3. kvartalsregnskab 2017 fremlægges. *Bilag.

Ejnar Kudsk fremlagde kvartalsregnskabet for 3. kvartal 2017.

155.

Gennemgang af revisionsprotokollatet til årsregnskab 2016. *Bilag

Revisionsprotokollatet til årsregnskab
2016 blev behandlet. Der var ingen bemærkninger.

156.

Valg af formand

Else Marie Madsen blev foreslået. Else
Marie Madsen blev valgt.

157.

Valg af næstformand

Finn Vinther blev foreslået. Finn Vinther
blev valgt.

158.

Valg af kirkeværge

Jan Skovgaard Olsen blev foreslået. Jan
Skovgaard Olsen blev valgt.

159.

Valg af kontaktperson

Else Marie Gunderlund blev foreslået.
Else Marie Gunderlund blev valgt.

160.

Valg af kasserer

Kim Søndergaard blev foreslået. Kim
Søndergaard blev valgt.

161.

Valg af bygningskyndig

Niels Kaaberbøl blev foreslået. Niels
Kaaberbøl blev valgt.

162.

Valg af person som medunderskriver af dokumenter

Finn Vinther blev foreslået. Finn Vinther
blev valgt.

163.

Oplæg fra Kommunikationsudvalget v/Finn Vinther.
*Bilag

Finn Vinther fremlagde oplæg fra kommunikationsudvalget vedr. et eventuelt
PR-udvalg. På næste menighedsrådsmøde nedsættes et PR-udvalg.

164.

Oplæg fra Gudstjenesteudvalget v/Brian Skjøt Madsen. *Bilag

Brian fremlagde oplæg fra gudstjenesteudvalget.
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Det blev besluttet at indføre 2 lørdagsdåb pr. år. Forsøget evalueres løbende.
Det blev besluttet at sløjfe kl. 9gudstjenesterne i juli måned og Kr.
Himmelfartsdag. Dette evalueres på menighedsrådsmødet i september 2018.

165.

Drøftelse og beslutning vedr. fornyelse af leasingaftale vedr. de to printere vi har i Åfløjen. *Bilag

Det blev besluttet at forny leasingaftalen
og udvide den med en clipse- og en foldefunktion.

166.

Drøftelse og beslutning vedr. evt. aflysning af højmessen Julesøndag (31/12) jvf. mail fra biskoppen
af 31/10

Præsterne indstiller at gudstjenesten den
31. december sløjfes, og menighedsrådet godkendte indstillingen.

167.

Nyt fra formanden

Else Marie Madsen er blevet valgt som
næstformand i stiftsrådet.
Der er gudstjeneste for migrantmenigheder i Ribe Stift den 28. januar 2018.

168.

Indgåede skrivelser

Der henvises til DAP.

169.

Eventuelt

Brian orienterede om, at der er oprettet
en selvstændig konto for MobilePay i
Sydbank.
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