Halk-Grarup Menighedsråd
Menighedsrådsmøde

Dato: 12. september 2018

Blad nr. 226
Formandens initialer:
AG

Dagsorden

Beslutning
Fremmødte: Lars Peter Melchiorsen, Flemming Madsen, Dorit Møller,
Thyra Bohsen, Thomas Hansen, Christina Ackerman, Helle Meinhardt,
Anders Gammelgaard, Jytte Weber Jørgensen, Annette Eilers, Susan
Christensen
Afbud:
Referent: Susan Christensen

1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Godkendelse af referat
3.
Fra budgetsamrådet d. 4.9 i Hoptrup,
herunder PU-formandens betragtninger i
forhold til den fremtidige økonomi
4.
Revisionsrapporten vedr. årsregnskabet
2017
5.
Højtalere i præstegårdsladen
6.
Orientering om møde med Center Syd
(Handelsskolen), og om hvilke muligheder
de tilbyder for at opkvalificere
medarbejdere
7.
Højskoleaftener
8.
Medarbejderne

Ad. 1
Dagsordenen blev godkendt
Ad. 2
Referatet blev godkendt
Ad. 3
PU-formandens overvejelser vedr. den fremtidige økonomi på
kirkegårdene blev drøftet.
Ad. 4
Revisionsrapporten er endnu ikke kommet. Den gennemgåes efter
fællesmødet i Vilstrup d. 18. September.
Ad. 5
Der søges om 5%-midler til at installere højtalere, lydanlæg og teleslynge
i præstegårdsladen.
Ad. 6
Der blev orienteret om hvilke muligheder de kan tilbyde fra Center Syd.
Der er udleveret hæfter til gennemsyn.
Punktet drøftes også til fællesmødet med Vilstrup d. 18. September.
Ad. 7
9. januar: Lars Peter Melchiorsen holder oplæget ”Hvor go’? – Kingo!”
23. januar: Biskoppen kommer og holder et oplæg om ”forandring og håb”
Ad.8
•
•
•

9.
Nyt fra formanden

Ad. 9
•

•

10.
Nyt fra præsten

Ad. 10
•

Der er 3 praktikanter på kirkegårdene. Den ene er færdig nu, men
fortsætter i frivilligt arbejde.
Bemanding blev drøftet
Der er tilkøbt digital dødsanmeldelse fra EG-Brandsoft
Projektet ved Beierholm Bæk er ved at være færdig. Der bliver
en officiel invielse, når den er helt færdig. Finianseringen af
vejen blev drøftet. Thyra Bohsen tager kontakt til domprovsten,
for at høre hvilke muligheder der er.
Der er fælles menighedsrådmøde med Vilstrup i
Præstegårdsladen d. 18. September kl. 18.00
Der startes med lidt mad.
Dagsorden er blevet udsendt.
Våbenstilstandsmarkeringen bliver markeret i Grarup d. 11.11 kl.
14, med en salme og nedlæggelse af krans, bagefter fortsættes der
til Halk, hvor der også nedlægges en krans. Efterfølgende er der
kaffe og kage i præstegårdsladen. Helle Meinhardt fortæller i

Halk-Grarup Menighedsråd
Menighedsrådsmøde

Dato: 12. september 2018

Blad nr. 226
Formandens initialer:
AG

Dagsorden

11.
Punkter på dagsorden til kommende
Menighedsrådsmøde
12.
Eventuelt

Halk, den 12. september 2018

underskrifter

Beslutning
præstegårdsladen.
•
Hubertus d. 19.11, der er styr på planlægningen
•
Migrantarbejdet, der er møde d. 26.9, hvor der arbejdes videre.
•
Persondatabeskyttelse, der arbejdes på at finde en ny dato til
møde
•
Aktivitetsudvalget, der indkaldes til møde
•
Landemode blev afholdt d. 7. September, det var et godt
arrangement.
Ad. 11
Ingen punkter på nuværende tidspunkt
Ad. 12
Der er Høstgudstjeneste d. 7.10. Anders Gammelgaard og Peter Jacobsen
står for maden. Helle Meinhardt køber ind til maden. Flemming Madsen
sørger for indkøb af drikkevarer og borddækning.

