Menighedsrådsmøde
Grene Menighedsråd
Tirsdag den 4. december 2018 kl. 19.00 i Å-fløjen, Billund Centret

DAGSORDEN

Referat

Afbud fra: Jan Skovgaard Olsen
296.

Indledning v/Peter Fredensborg

Solvej Paabøl Andersen indleder
ved næste møde.

297.

Gruppedrøftelse i 15 minutter med følgende spørgsmål:
* Hvordan mødte du kirken første gang?
* hvordan blev du involveret i kirkens liv?

Punktet udsat til næste møde.

298.

Drøftelse og beslutning om ændrede regler ifm. godkendelse af regnskabsbilag.
Oplæg ved økonomi- og forretningsudvalget. *Bilag

Finn Vinther gennemgik oplægget fra økonomi- og forretningsudvalget. Finn reviderer oplægget ud fra de indkomne input. Vi
evaluerer ifm. 1. kvartalsrapport
2019.

299.

Drøftelse og beslutning vedr. kirkekontorets
åbningstider

Det blev besluttet, at åbningstiderne f.o.m. den 4. februar 2019
er tirsdag til fredag kl. 9.00-12.00,
torsdag tillige kl. 16.00-18.00. Ordningen evalueres på menighedsrådsmødet i august 2019.
Gitte registrerer i en periode opkald til og besøg på kirkekontoret
samt emnet herfor.

300.

Ansøgning om julehjælp til Café Jydepotten, Grindsted. *Bilag

Menighedsrådet besluttede at
give 3.500 kr. i julehjælp til Café
Jydepotten.

301.

Fastlæggelse af menighedsrådsmøder i
2019

Menighedsrådsmøderne i 2019
blev fastlagt til den første tirsdag i
hver måned – undtagen januar
og juli måned.
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302.

Fastlæggelse af menighedsmøde i 2019

Menighedsrådsmødet tirsdag den
7. maj 2019 flyttes til kl. 17.0018.00, herefter menighedsmøde
med fællesspisning kl. 18.30.

303.

Nyt fra formanden

Offentliggørelse af navne på
døbte, viede og døde/begravede i kirkebladet er
indstillet, da proceduren med
indhentelse af tilladelser er for besværlig.
Der er ansat ny regnskabsmedarbejder, Lars Enemark Holm, som
har ansvaret for Grene Kirkekasse.
Invitation fra Grundtvigsk Forum til
høring på Christiansborg den 23.
januar kl. 9.00-12.00 vedr. forholdet mellem kirke og stat.

304.

Indgåede skrivelser

305.

Eventuelt

 Ribe Stiftsårbog
 DSUK – tak for bidrag
 Dansk Missionsråd, julebrev m.
adventsmærker
 Brev fra Kirkens Korshær

EMG havde en hilsen fra Jan
Skovgaard Olsen.
Anna Marie Vestergaard bragte
takkehilsen fra Dan Jensen.
Forespørgsel fra medarbejderrepræsentanten vedr. status på
nytårskur.
Liste vedr. kirke- og ståkaffe rundsendt til udfyldelse.
Liste vedr. telegramvagt ved konfirmationer rundsendt til udfyldelse.
Tak fra Finn Vinther for opmærksomhed ved guldbryllup.
Karl Lunds ansættelse er forlænget indtil sommeren 2020.
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Søndag den 5. maj er konfirmationsgudstjenesten i Billund Kirke
sognets eneste gudstjeneste.
Præsterne planlægger et sorggruppeforløb i Grene Sogn med
informationsmøde i februar og
opstart i marts 2019.
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