Menighedsrådsmøde
Grene Menighedsråd
Tirsdag den 3. september 2019 kl. 19.00 i Å-fløjen, Billund Centret

DAGSORDEN

Referat

Afbud fra:

369.

Indledning v/ Peter Fredensborg

Solvej indleder ved næste møde.

370.

Fremlæggelse af regnskabsrapport 2. kvartal 2019. *Bilag - herunder præcisering af,
hvem der har ansvaret for kto. 3402, Annoncer

Lars Holm fremlagde regnskabsrapport for 2. kvartal 2019.

371.

Drøftelse af det videre forløb i forbindelse
med rapporterne om Gudstjeneste
/Gudstjenesteliv, Dåb og Nadver

På næste menighedsrådsmøde
kommer Solvej med et oplæg ud
fra rapporten ”Hvem bestemmer”
– varighed ca. 20 min.

372.

Ansøgning fra organist Kristjan Piirimets
vedr. fælles påskekoncert i 2020 med
Grindsted kirke om godkendelse af at søge
Grene provsti om økonomisk dækning.
*Bilag.

Ansøgningen blev imødekommet.
Der opkræves entré.

373.

Ansøgning fra sognepræst Arne Mårup om
lån af Billund Kirke og Å-fløjen torsdag den
29.10.2020. *Bilag

Ansøgningen om lån af lokaler
blev imødekommet. Else Marie
Madsen tager en drøftelse med
Arne Mårup om betingelserne.

374.

Drøftelse og beslutning vedr. betaling af
entré ifm. foredrag/koncerter

Det blev besluttet ikke at tage
entré ifm. foredrag og koncerter.

375.

Drøftelse og beslutning vedr. tilbud fra Kirke.dk. *Bilag

Det blev besluttet at sige ja tak til
et 3 måneders prøveabonnement.
Abonnementet evalueres på
menighedsrådsmødet i november.

Kommunikationsudvalget præsenterer på næste menighedsrådsmøde et oplæg til fremtidig
annonceringsstrategi.
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376.

Drøftelse og beslutning vedr. opfordring fra
Bibelselskabet om sponsering af et klassesæt til skolen vedr. ny bibel, Bibelen 2020.
Udkommer i marts 2020.

Det blev besluttet ikke at imødekomme opfordringen.

377.

Meddelelser fra formanden

Else Marie Madsen refererede fra
det nyligt afholdte stiftsrådsmøde.
Der er udgivet en rapport vedr.
”Kirken i sommerlandet”.
Vi har modtaget pjecen ”8 teser
om den nye danske folkekirke”
udgivet af Folkekirkens Migrantsamarbejde.
Der er stiftsmøde i Ribe lørdag
den 5. oktober. Tilmeldingsfrist
den 23. september. Tilmelding til
kirkekontoret senest den 13. september.
Der er aftalt møde på Billund Plejecenter vedr. transmissionen fra
Billund Kirke.

378.

Meddelelser fra kontaktpersonen

Der er kommet ny praktikant på
kirkegården.

379.

Meddelelser fra præsterne

Peter orienterede om opstart af
årets konfirmander.

380.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten

Intet at bemærke.

381.

Meddelelser fra den IT-ansvarlige

Pr. 15. oktober indføres der en afgift på MobilePay-ordningen

382.

Meddelelser fra udvalgene
a. Økonomi- og forretningsudvalget
b. Kirke- og kirkegårdsudvalget
c. Arrangementsudvalget
d. Kirkebladsudvalget
e. PR-udvalget

a. Økonomi- og forretningsudvalget finder evt. besparelser
b. Intet at bemærke
c. Helga orienterede fra udvalget
d. Intet at bemærke
e. Intet at bemærke
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383.

Indgåede skrivelser

Takkekort fra Maria og Hans Erik
Friis.

384.

Eventuelt

Solvej takkede for opmærksomheden i forbindelse med sit 10 års
jubilæum.
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