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1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Orientering fra formanden

Der er indbudt til efterårsmøde i Aarhus Stifts
Menighedsrådsforening d. 7/11 kl. 19.00. Tilmelding til
Carl Oluf.
Diverse tilbud rundsendt.
Tine er stadig sygemeldt. Børge Jensen Terp er
præstevikar i november.
Maibrit Pedersen har konfirmanderne.
Projektet vedr. nyt blytag på kirken er sendt til provstiet.
Ny kirkeklokke til automatisk klokkeringning er
godkendt af kirkeministeriets klokkekonsulent Per
Rasmus Møller.
Birte sørger for annoncering om afmelding af
menighedsrådsvalg.

3. Orientering fra kassereren.
Behandling af
revisionsprotokollat

Kassereren oplæste revisionsprotokollat 2015. Det blev
godkendt og underskrevet af menighedsrådet.
Revisorerklæring vedr. årsregnskab 2015 gennemgået.
Pernille Teilmann Sørensen er ansat som ny
regnskabsfører i provstiet.
Der er indhentet tilbud på netbank forsikring af kirkens
midler. Palle anbefaler. Vi afventer yderligere fra
provsti og stift.
Årsbudget 2017 fremlagt og godkendt.
Kvartalsrapport gennemgået og godkendt. Der er kr.
280.000,- i overskud.

4. Orientering fra kirkeværgen
.

Bo, Carl Oluf og Ole graver har sammen med
kirkegårdskonsulent og Preben Egeholdt fra provstiet,
gennemgået kirkegården med henblik på fremtiden.
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Kirkegårdskonsulenten sender forslag til evt.
ændringer.
Problemer med varmen i præsteboligen er forhåbentlig
løst.
5. Orientering fra kontaktperson Der er lavet aftale med graverne om ændring af
opgaverne ifb. med automatisk klokkeringning.
Elsebeth indkøber små rygsække med legetøj til brug
for børnene i kirken om søndagen.
Babysalmesang er startet med 8 børn. Anine
kirkesanger står for det et år frem.
6. Orientering fra kulturudvalg

Fremtidige aktiviteter blev debatteret, tages op på
næste møde. Der er aftalt sangaften d. 26/10, foredrag
om orgelmusikkens kæmper Buxtehude og Bach d.
9/11 samt pensionistjulefest d. 15/12.

7. Medarbejderrepræsentant
/graver

Ole har deltaget i kursus i gravstedskort. Fremover vil
man via app kunne finde gravsteder (findgravsted).
Personalet havde en vellykket udflugt til Aarhus d.
12/10.
De 3 gravere skal på grandækningskursus d. 25/10,
hvor der undervises i, at lægge gran på plade og
derefter på graven.

8. Lukket punkt efter ønske fra
kontaktpersonen

Intet til referat.

9. Evt.

Konstituerende menighedsrådsmøde afholdes d. 24/11
kl. 19.00.
Efter Alle Helgen gudstjenesten d. 6/11 er der
kirkekaffe i kirkehuset.
D. 13/12 vil Annette og Ann arrangere et
børnearrangement.
D. 13/1 foreslås julefrokost for menighedsråd og
personale.

.
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