Menighedsrådsrådsmøde i Sjørring -Thorsted - Skjoldborg Kallerup Menighedsråd

Dato 10.06.2014 kl. 19,00 i
Skjoldborg Præstegård

Fraværende:
Thorsted - Skjoldborg - Kallerup

Formandens Initialer

Blad
nr.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Underskrift af referat fra 13.5..2014

Referatet blev underskrevet

3. Budget 2015 v/Hanne Gade

Budgettet blev gennemgået af Hanne.
Der vil blive et mindre underskud, som vil
blive dækket af de frie midler.

4. Synsrapporter og vedtagelse af anlægsønsker til
Budget 2015

Synsrapporterne blev gennemgået og
mindre mangler ved alle kirkerne blev
aftalt udført som vedligeholdelse indenfor
nuværende budget. Anlægsønsker blev
drøftet og prioriteret: Thorsted Kirke gavl,
vuggebom og murreparation, pris
forventes fra arkitekt før 15.6.2014. Div.
nødvendige murerarbejder ved Sjørring
Kirke, tilbudspris kr. 100.000.
Rep. af dige ved Skjoldborg Kirke kr. 69
000. Udskiftning af hynder på kirkebænke
i Skjoldborg tilbudspris kr. 75000. Sidst
forgyldning af alterbægre i Sjørring og
Thorsted kr. 15.000

5. Kallerup Kirke:
Evt. Godkendelse af Arkitektens næste udspil.

Jyttes har udfærdiget brev. Brevet
godkendtes med yderligere tilføjelse af
"arkitektens" overvejelser. Brevet
ekspederes herefter videre til
Stiftet og Provstiet.

6. Thorsted Kirke: godkendelse af brev med yderligere
oplysninger vedr. ansøgning om vinduer.

Brevet til Stiftet blev godkendt og sendes
til Stiftet med orientering til Provstiet.

7. EnergiPro- ny revideret rapport og budget vedr.
Sjørring Kirke - er modtaget og evt. godkendelse af
denne

Det nye reviderede tilbud med en årlig
bespareles på 30 000 og en eengangsudgift på 45 000, blev vedtaget.

8. Præstegårdsudvalg v/Ejner
Ny forpagtningsaftale godkendes.

Det højeste bud blev valgt.

9. Præsentation af ny hjemmeside og vedtagelse af
layout kl. 20,30 v/ Leif Damsgård Jensen

Leif Damsgård Jensen gav en god
gennemgang af det nye hjemme sideoplæg, han har lavet. Vi siger ja tak til
hans tilbud om hjælp og support og
godkendte køb af bærbar computer til ca.
kr. 7.000 - 8.000 til formålet.

10. Sjørring Kirke: godkendelse af svar til forhenværende
Gravstedsindehaver ang. bortskaffede gravsten

Svar med forklaring til uopfyldt ønske om
bevaring af gravsten og nej til etablering
af og plads til mindetavle blev godkendt.

11. Nyt fra Jesper
.

Vi giver 1000 kr til de fælles konfirmations
plads til
gudstjenester i Provstiet.

12. Nyt fra kontaktpersonen

Der er medarbejdermøde d. 11.6. 2014.
Børge fortalte om, hvor langt organistudvalget er nået. Der ansættes en
organistkoordinator . Ansættelsen vil efter
aftale med Provstiet finde sted i vort
pastorat. Pengene betales af overskud
på organistkontoen.

13. Godkendelse af brev i forbindelse med vindmøller
ved Sperring Sø.

Et brev, der relaterer til Kallerup Kirkes
sidste svar om mølleplacering og som
forstærker Stiftets svarbrev til Projekthøringen om visualisering af møllernes
placering i forhold til Sjørring og Kallerup
kirker, blev godkendt.

14. Nyt fra Aktivitetsudvalget:

Der et par arrangementer klar til næste
kirkeblad.

15. Vort næste tiltag efter Visionsmødet i Sjørring

Vi deltager i Sjørring i bevægelse.
Høstfesten i sep. i Sjørring bliver annonceret grundigt, så mange forhåbentligt
tiltrækkes.

16. Åbent for tilføjelser:

.

17. Evt.

18. BESLUTNINGSPUNKT PÅ LUKKET MØDE:
Begravelsestidspunkter på lørdage.

Menighedsrådet har besluttet, at der i
vedtægterne skal stå, at begravelser kan
forgå tirsdag til lørdag. Sidst nævnte dag
kl .11 eller 13, undtagelsesvis kl. 14.

MEDDELELSER OG EFTERRETNINGSSAGER:

DAP. pr. 12.5
19. Placering af nyt sognehus - svar fra Stiftet
DAP pr. 12.5
20. Stiftsmail
DAP pr. 15.5
21. Nyhedsbrev fra Provstiet
DAP pr. 20.5
22. Konfirmationsdatoer
DAP pr. 21.5
23. Ref. PU-møde 8.4
DAP pr. 21.5
24. Ref. PU-møde 13.5
DAP pr. 22.5
25. Rev. projekt og budget EnergiPro - Sjørring
DAP pr. 22.5
26. Folkekirken og nye spirituelle strømninger
DAP pr. 26.5
27. Årsmøde 2014
DAP pr. 26.5
28. Foroffentlighedsfase vindmøller Sperring- Stiftssvar
Ålborg Stift 26.5
29. Orienterin g om nulstilling af ikke afh. særlige feriedage

