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Dagsorden Beslutning 

1. Siden sidst og kommende arrangementer. 
a. Præsyn/ provstesyn 
b. Kursus i Vildbjerg 
c. Fællesmøde i Simmelkær 
d. Kirkearr. 18. jan 
e. Sogneaften 1 febr. /fastelavn 
f. Lutherarr. 2.febr i Sunds sognegård 
g. APV 8/3 og MUS samtale 10/2 
h. Landemodegudstjeneste 20 maj m. 

provstekreering. Samlet tilmelding 1. maj 
i. Viborg stifts mediedag lør. 16 sept, den 

digitale verden. 
j. Provstikontormøde 5. maj 9.30 – 10 for 

kass, regnskabsfører og formand. 
 
Orientering og beslutning ( 15 min)                                      

 
a.Sydmuren skal laves .Det vil koste 218.000 kr 
overslag .Der skal tages tre tilbud hjem. Finn Balle 
siger taget skal laves. 130000kr overslag . Tagrender 
laves.  Vedr gl sten tager Jørgen sig af. Ang 
bevaring. Om få år skal der  digitaliseres vedr nr på 
kirkegårdspladserne.  
b. Vi bør have noget mere lavpraktisk, for at nye 
kunne få mere ud af det. For avanceret. Vedtægter 
tages op på senere tidspunkt. 
c. Focus fremadrettet. De tre formænd laver udkast 
til fremtidige ansættelser for kirkepersonale. Som 
så skal godkendes i respektive mr. God tone under 
mødet 
d.Anders Bondes  besøg godt besøgt. Godt med 
arrangement  efter nytår med traktement. 
e.  fint arrangement kun 36 fremmødte. Fasterlavn 
170 deltager.  Hallen i spil næste år. 
f. Det var godt ,god fortæller 
g.MUS afholdt med Jørgen. APV kortlægningsskema 
udleveret. Fællesmøde for ansatte  8.marts 
h. Sidste tilmelding til Birgit 
i.Do 
j. Inger ,Kaj og Lone deltager 
 

2. Opfølgning på punkter fra sidste møde. 
a. Kan referater lægges ind på sogn.dk? 

(Anne) 
b. Indsamlinger 2017 – folkekirkens 

nødhjælp 12. marts. 
c. Revisionsprotokol 2015 - godkendt 

 
Orientering  ( 5 min) 

 
a. Det kan man, er gjort 

 
b. Henrik Nielsen  vil gerne stå for det . Birgit 

sørger for forplejning 
c. Fint 

 

3. Sognepræsten har ordet. 

 Minikonfirmandafslutning 7/5 – 
pølsevogn 

 Musik til byfestgudstj. 
 
(15 min) 

7.maj slutter mini konfirmander . 13 konfirmander. 
Pølsevogn ønskes .Kaj tager sig af det 
Anna tager kontakt til Henrik og Elin. Kaj finder ud 
af klaver 
 Anna er her ikke de næste to uger. 

4. Jørgen har ordet.  
Herunder igangværende projekter. 

 
(15 min) 

Fået lov til at få det elektronisk  i forhold til 
dødsanmeldelser. 
Hækklipning i fuld sving. 
Den 9/3 tager Jørgen til Nyborg på kursus 
 

5. Gavepolitik. 
Hvilke anledninger gives der til, og for hvor meget? 
 
Beslutning (15 min) 

Hvem gør hvad. Birgit afleverer gaven. 
Barsel: gave 200kr 
Konfirmation: 200kr 
Bryllup; 300kr 



Runde fødselsdage 40år, 50,60,70,75,80 : 300kr  
sølv og guldbryllup: 300kr. Jubilæum 25 og 40år 
.300kr.Plus gratiale. 
 Sygdom  Buket af 200kr ansatte og MRmedlemmer 
Dødsfald ægtefælle.300kr 
Dødsfald MR og ansatte. Krans med Bånd 
 Birgit og Inger sørger for at se efter /følger op.  
 
 

6. Kørepenge til menighedsrådsmedlemmer. 
 
Beslutning ( 15 min)  

Vi ønsker ikke kørepenge 

7.Nyt fra Råd og udvalg: 
 
a. Kirkeblad 
b. sogneaften 
c. studietur 
d. Ilskov hallen 
e. Ilskovs venner 
f. Kontaktråd 
g. FDF 
h. FKG 
 
 Orientering og beslutning ( 15 min) 

 
 
a.Intet  
b.MR indkalder 
c.10.september  
d. Annelise orienterer om mødet. Nyt nøglesystem. 
e. intet 
f.Intet nyt 
g.Godt møde 
h. Kaj og Anna har været til møde 
 

8. Større udgifter siden sidst 
 
a. Indkøb af computer til referatskrivning. 4.000 kr 
b. støtte til dåbsartikler – beløb? (se bilag) 
c. vejkirke – 2000 kr 
 
Orientering og Beslutning (5 min) 

 
 
a. Til referatskrivning. Skriveprogram  
b.1000 kr 
c. Ja,  

9. Emner fra forsamlingshuset. 
 
 Hvad satser vi på og prioritering.   (15 min)        
 
 (se medsendte bilag) Beslutning 

Aftengudstjeneste på skiftende aftner i 
vinterhalvåret 

10. Visionsarbejde:  

 Gudstjenesterne 

 Den kirkelige undervisning 

 Diakoni 

 Mission 

 Den gode forvaltning 
 
(15 min) Beslutning 

 

11.Evt. Godkendelse af dagsorden 
fremmødeliste 

 

 

Næste menighedsrådsmøde er tirsdag d. 28 marts kl. 19.00 

og onsdag d. 29.marts 17.15 hvor der er offentligt regnskabsmøde med  

MØDEPLIGT 



 

 

 


