Menighedsrådsmøde den 15./5. 2019. Formand: K. W. Blad nr. 57.
Fraværende med afbud: Anita Hennild.
Medarbejderrepræsentanten Kirsten Jensen deltager.
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagens dagsorden.
Dagsordenen er godkendt. Der tilføjes et ekstra punkt: 4 a) Godkendelse af budget 2020.
2. Postlisten.
Intet.
3. Meddelelser fra formand og rådsmedlemmer.
Karin Wermuth har været til formandsmøde. Etablering af fælles regnskabskontor udsættes indtil videre p.gr.a. manglende tilslutning. Legestuen i sognehuset startes op igen.
Henrik Rasmussen opfordrer til tættere samarbejde mellem råd og kirkens personale.
Nanne Mølhave fortæller om mødet med kommunen vedr. området bag børnehaverne.
Torben Konradsen fortæller om Bolbrodagen den 25. maj.
4. Mulighed for entré ved kirkekoncerter.Til beslutning.
Rådet beslutter, at der kan tages entré ved kirkekoncerter.
4 a. Godkendelse af budget 2020.
Budget 2020 er godkendt. Rådet søger om 215.000 kr. til renovering af tag på sognehuset
i budget 2023.
5. Der søges særskilt om bevilling til medhjælp til juniorkonfirmandhjælper.
Rådet beslutter, at punkt 5 bortfalder.
6. Der søges om deltidsansættelse af en kirke- og kulturmedarbejder i Bolbro sogn. Til beslutning.
Rådet beslutter, at der søges om ansættelse af en kirke- og kulturmedarbejder som en 30
timers stilling.
7. Planlægning af møde med biskoppen.
Mødet afholdes den 25. juni kl. 17.00 i sognehuset.
Der nedsættes et udvalg bestående af Karin Wermuth, Anita Hennild og Hans Jørgen Jeppesen m.h.p. at søge oplysning om Gartnerbyen.
8. Nedsættelse af musikudvalg. Til beslutning.
Rådet beslutter, at nedsætte et musikudvalg bestående af Nanne Mølhave, Lene Larsen.
Mettea Engelund Vedtægterne for musikudvalget rettes til og forelægges til vedtagelse på
næste rådsmøde.
9. Kordegnetjenesten i kirken.
Kordegnetjenesten fordeles for juni - juli 2019.
10. Dåbsudvalget.
Intet.
11. Kirkeudvalget.
Udvalget har holdt møde den 7. maj. Den 3. sept. kl. 17.00 holdes der syn på kirken.
Maling af kirkens kupler udsættes til næste år.
12. Præsteboligudvalget.
Ny ovn til præsteboligen på Dybdevej.
13 Mødeudvalget.
Udvalget holder møde 15. juni.
14 Bladudvalget.
Deadline for kirkebladet aug. - sept. er den 14. juni.

15. Kunstudvalget.
Tine Jespersen udstiller i sognehuset.
16. Menighedsplejen.
Intet.
17 Kirkeværge/kontaktperson.
Ændring i korsammensætningen.
18. Præsterne. Hvert sogn stiller med en kirketjener til gudstjenesten på 2. pinsedag.
Placering af menighedsmødet blev drøftet. Evt. afholde mødet i forbindelse med en syng
sammen møde. Forretningsudvalget foreslår en dato til afholdelse af menighedsmødet.
19. Evt. Koncert i kirken på tirsdag den 21. maj kl. 19.00. 29. august er senest tilbagemelding
m.h.t. om man deltager i studieturen den 21. sept.

Referat ved Hans Jørgen Jeppesen

