Menighedsrådsmøde den 18./9. 2019. Formand: K. W. Blad nr. 64.
Fraværende med afbud: Næstformanden. Medarbejderrepræsentanten.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagens dagsorden.
Dagsordenen er godkendt.
2. Postlisten.
Spørgsmål til postlisten.
3. Meddelelser fra formand og rådsmedlemmer.
Oplysninger fra formanden og rådsmedlemmer.
Ros til kirkebetjeningen og præsten ved høstgudstjenesten.
Rådet deltager i arrangement den 9. okt. i Bolbro Hallen
4. Godkendelse af referatet fra rådsmødet den 21. august.
Rådet godkender referatet fra rådsmødet den 21. aug..
5. Evaluering af 2. pinsedagsgudstjeneste.
Flertal i rådet foretrækker, at der holdes en lokalgudstjeneste 2. pinsedag.
6. Godkendelse af gudstjenesteplan for Bolbro Sogn.
Rettelse til gudstjenesteplan: "2. pinsedag holdes som en fælles gudstjeneste", slettes.
Gudstjeneste på Bolbro Plejecenter holdes en torsdag i måneden.
På Bolbro Plejecenter synges der 4 salmer.
Med ovennævnte rettelser godkender rådet gudstjenesteplanen m. h.p. godkendelse af
biskoppen.
7. Samkørsel fra Bolbro til Paarup Sognegård den 21. sept..
Der indgås aftale om samkørsel.
8. Godkendelse af endelig regnskab 2018 med revisionsprotokollat.
Bolbro sogns menighedsråd, CVR-nr. 53635814, har behandlet og godkendt endelig regnskab 2018 med revisionsprotokollat og underskrevet det.
9. Fremtidig brug af personnavne i referatet til godkendelse.
Fremtidigt bruges der titler og ikke personnavne eller initialer i referatet.
Det undersøges om der ved afstemninger skal bruges personnavne i referatet.
10. Sogneudvalget.
Der informeres om velkomstflyer og uddeling af velkomstflyer.
11 Kordegnetjenesten i kirken.
Kordegnetjenesten i kirken fordeles.
12. Dåbsudvalget.
Mødetidspunkt skal aftales.
13. Kirkeudvalget.
Der er afholdt syn på kirke og Sognehus.
Rådet godkender indkøb af 4 nodestativer til kirken.
14. Musikudvalget.
Intet.
15. Præsteboligudvalget.
Syn på præsteboligerne er afholdt den 3. sept..
16. Mødeudvalget.
Hygiejnekursus afholdes den 9. nov..

En gang om året tilbydes hygiejnekursus til de frivillige hjælpere i køkkenet.
17. Bladudvalget.
Deadline for næste kirkeblad er den 11. okt..
18. Kunstudvalget.
Intet.
19. Menighedsplejen.
Intet.
20. Kirkeværge/kontaktperson.
Der ringes ved hver ringning mindst 100 enkeltslag og ikke over 3 minutter.
Forslag om opsætning af skilte, der viser hen til Bolbro Kirke.
Forslag om visionsdag for råd og ansatte til foråret.
21. Præsterne.
13 tilmeldte til babysalmesang.
Der laves et overnatningsarrangement for et hold konfirmander i kirken.
22. Evt
Der foreslås et samarbejde mellem Nyreforeningen og kirken om et sangarrangement
i kirken. .

Referat ved Hans Jørgen Jeppesen

