Menighedsrådsmøde
på præstekontoret i graverhuset
onsdag den 25. november 2009
kl. 19.00

Dato: 25. november 2009

Blad nr.
103

Helle Søgaard Poulsen

Dagsorden

Beslutning
Afbud fra Anders Kaufmann
Ad 1
a. Brev fra biskop Karsten Nissen omkring ringning
med kirkeklokkerne den 13. december. Vi er enige
om, at der ikke skal ringes med klokkerne i
Isenvad Kirke.
b. Indbydelse til kursusdag den 16. januar i Ikast
Kirkecenter. Tilmelding til formanden.
c. Nyt punkt til dagsordenen på næste møde. Skal
kassereren have godtgørelse i det kommende år.

1.

Til efterretning
(se IT-skrivebordet)

2.

Nyt fra formanden
Ad 2
a. Ny udgave at ITskrivebordet
b. Betænkning 1511: Omlægning
af statens tilskud til bloktilskud.
c. Årsbudget 2010 og
årsregnskab 2008 er
godkendt af provstiet.
d. Stiftsbog til uddeling
e. Brochure vedr. kirkegården i
fremtiden fra provstiet.

3.

Nyt fra kirkeværgen

a. Evt. kursus i IT-skrivebordet på næste
menighedsrådsmøde, der afholdes i januar.
b. Vi indsender ikke høringssvar
c. De er godkendt

d.
e. Kirke- og kirkegårdsudvalget får brochuren.

Ad 3
a. Drøftelse omkring belysningen på kirkegården. Der
bestilles pærer og spoler til lamperne.

4.

5.

Nyt fra kontaktpersonen
a. Nye overenskomster
Viborg Stift vejledning til
aflønning af allerede ansatte.

Ad 4

Nyt fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
b. Præstegårdsudvalget

Ad 5

a. Menighedsrådet accepterer Viborg Stift udkast.
Kordegnen sender besked til Viborg Stift

a. Der er indhentet tilbud på opstamning af træer
b. Orientering om mangler vedrørende renoveringen.
Der er indkøbt kontormøbler. Der er fundet penge
til indkøbet.
c. Intet nyt
d. Påskekoncert med Troels Bjørn Møller den
24.marts 2010. Menighedsrådsmødet denne aften
flyttes til tirsdag den 16. marts.

c. Budgetudvalget
d Aktivitets- og koncertudvalget

e. Andet
6.

7.

Præsteboligen
a. Salg af jord

Ad 6

Ansøgning om sammenlægning
af 2 gravsteder til eet

Ad 7 Det blev bevilget på betingelse af at provstiet
godkender det.

a. Anmoder provstiudvalget om et møde omkring salg
af jorden fra præstegårdshaven.
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familiegravsted.
8.

TEMA-dag og Nytårskur den 23.
januar 2010.

9.

Brev fra Provstikomiteen for
Ad 9 Tilskud på 1.200 kr. blev bevilget.
Folkekirkens Ydre Mission i IkastBrande med orientering og
ansøgning om tilskud.

10.

Ansøgning fra Dialogcentret om
tilskud.

Ad 10 Vi giver ikke tilskud i år.

11

Valg til enkeltposter for det
kommende år.
a. Formand
b. Næstformand
c. Kirkeværge
d. Kasserer
e. Kontaktperson
f. Bygningssagkyndig
g. Underskriftberettiget person

Ad 11

Eventuelt

Ad 12
a. Det lille køkken i forbindelse med konfirmandstuen
er for lille og der mangler redskaber m.m. Udvalget
ser på det.
b. Rengøring af konfirmandstue og kontorer tages op
på næste møde.
c. Menighedsrådet bevilgede 1.500 kr. til Club a’Mok.

12

Ad 8 Indbydelsen kommer snart

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Helle Søgaard Poulsen blev valgt
Kjeld Nielsen blev valgt
Kjeld Nielsen blev valgt
Morten Knudsen blev valgt
Ruth Jørgensen blev valgt
Svend Sandgård blev valgt
Kassereren er underskriftberettiget sammen med
formanden

