Menighedsrådsmøde
Grene Menighedsråd
Tirsdag den 2. april 2019 kl. 19.00 i Å-fløjen, Billund Centret

DAGSORDEN

Referat

Referent: Gitte Jørgensen
Afbud fra:
342.

Indledning v/Solvej Paabøl Andersen

Peter Fredensborg indleder ved
næste møde.

343.

Fremlæggelse af årsregnskab 2018 v/Lars
Enemark Holm. *Bilag

Grene Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 66699218, regnskab 2018,
afleveret d. 02-04-2019 kl. 20:07
blev godkendt.
Input til forberedelse af budget
2020:
Budgetønsker ift. annoncering
meldes ind til Lars Holm.
Kim opfordrer til, at der fremover
budgetteres med
deltagerbetaling.
Lønfordeling ift. formål skal
gennemgås af økonomiudvalget.
Budgetønsker sendes til Lars Holm
senest den 24. april.

344.

Drøftelse og beslutning om ændring i kontaktpersonens ansvarsområder i henhold til
oplæg. *Bilag

Det udarbejdede oplæg til ændring i kontaktpersonens ansvarsområde blev godkendt.

345.

Drøftelse og beslutning om eventuel nedlæggelse af personaleudvalget

Det blev besluttet at nedlægge
personaleudvalget.

346.

Evaluering af de ændrede regler for behandling af regnskabsbilag

Den nye procedure for behandling af regnskabsbilag fungerer tilsyneladende efter hensigten.
Lars Holm opfordrer til at påføre
eventuelt manglende formålsnummer ifm. attestering af bilag,
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347.

Nyt fra formanden

Gundhild Kirk Johansen har henvendt sig vedr. en julekoncert
igen i år med Holmens Vokalensemble og Jens Christian Wandt.
Menighedsrådet siger ja tak.
Vi har modtaget en forespørgsel
om lån af lokale i Å-fløjen til et foredrag den 29. april. Lokalet er ikke ledigt den pågældende dag.
Vi har modtaget en forespørgsel
om lån af lokaler til møde i Malteserridderne lørdag den 18. maj.
Anmodningen imødekommes.

348.

Indgåede skrivelser

 Takkekort fra Martin.
 Nyhedsbrev fra Fremtidsbørn.
 ”Kirken i dag” fra Kirkefondet.

349.

Eventuelt

Det første planlægningsmøde i
”Damesalonen” er afholdt. Første
møde forventes i september måned.
Inger Kruse takkede for blomsten
ifm. sin operation.
Peter takker for gaven ifm. sin 50
års fødselsdag.
Transmissionen til Billund Plejecenter blev drøftet.
Medarbejderrepræsentanten forespurgte om status på foldere
vedr. Billund og Grene Kirker.
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