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  Formandens initialer: BB 
 

 

Dagsorden Beslutning 
1. Evt tilføjelse af medlemmer til udvalg og 
underskrivelse af ”menighedsløftet”. 
 
Orientering + beslutning 

Presseansvarlig: Anna får hjælp af Kaj H . 
Menighedsløftet er underskrevet af tre nyvalgte 
medlemmer. 
 

2. Lone fra Nordre provsti gennemgår 
kvartalsrapport og budget 2017. (30min) 
a. Hvordan sikrer vi attestering af købsbilag. 
Orientering + beslutning 

Lone gennemgår kvartalsrapport. Der er stadig 
regninger der skal betales i 2017. Se rapport. Ser 
fornuftigt ud. Lone kommer til alle 
kvartalsrapportmøder: april, juli og oktober. 
Årsbudget 2017.01.04 gennemgået.   
2A. Jørgen sender menighedsrådsreferat fra 23nov 
2016 på foranledning af Kaj Hagelskjær til provstiet. 
Alle bilag skal fremadrettet attesteres af køber og 
kasserer/formand . 

3. Menighedsrådsformanden byder velkommen 
og anviser samarbejdsmetoder 
 
Orientering + alle byder ind med gode ideer til 
samarbejde (15 min) 

 Løfte i flok. Fælles ansvar. Vigtigt vi hjælper 
hinanden. Husk at vi er positivt spørg nysgerrigt ind.  
Åbne og loyale. Husk tavshedspligt. Kontakten til 
medarbejder går gennem kontaktperson Birgit og 
Anne. 

4. Referatskrivning, synliggørelse af referat 
 
Beslutning (15 min) 

Underskrevne referater offentliggøres i våbenhuset.  
Anne undersøger om det kan komme på 
Sogn.dk/Ilskov. Jørgen hænger referat op i 
våbenhuset 

5. Fastlæggelse af mødedatoer i resten af 2017. 
 
Beslutning (15 min) 

Næste møde 7feb. Kl 19.00 Simmelkjær  
1.marts her i Ilskov 
28.marts her i Ilskov MØDEPLIGT  
25.april Ilskov 
7.juni Ilskov 
23.august Ilskov 
20.sep Ilskov 
25.okt Ilskov 
22.nov. Ilskov Mødepligt 
1.dec 18.00 Ilskov 

6. Kurser for Formand, næstformand, kasserer 
og kontaktperson 19. Januar i Vildbjerg – hvem 
deltager? 
 
Beslutning (5 min) 

 Kl. 17-21 i Vildbjerg Kirkecenter. Birgit, Iris, 
Annelise og  Inger deltager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Nyt fra råd og udvalg:  
 
 a. Kirkeblad: 

 
a. Kirkeblade holder møde næste uge 
 
 



 b. sogneaften: 
 c. studietur: 
 d. Ilskov hallen: 
 e. Ilskovs venner: 
 f. Kontaktråd: 
 g. FDF: 
 h. Andre råd (formandsmøde) 
 
Orientering og Beslutning (15 min) 

b.Sogneaftner: Birgit søger hvem der ellers deltager 
i planlægning af sogneaftner.  
 
 
Birgit været til møde med Simmelkjær, Grove. Og 
Ilskov menighedsråd 
Orienteret om fremtidig ansættelse af funktioner 
FKG skal på som gruppe. 
 

8. Kommende aktiviteter: 
 
a. Provstesyn 23/2 kl. ? – hvem deltager? 
b. Sogneaften 18. januar kl. 19.30 – 
    Traktement?        
    Velkomst. 
c. fællesarr i Sunds sognegård 2. februar kl. 
    19.30 – hvem deltager?  
 
d. Fællesmøde i Simmelkær 7.februar kl.19.00 
 – forslag til studietur  
 - forslag til punkter til dagsorden til 
   Fællesmødet 
- 2 gudstj. Påske og pinsedag i 2 kirker? 
e. Sogneaften 1. februar kl. 19.00 i Ilskov For 
   samlingshus – hvem deltager 
f. fastelavnsgudstjeneste 26.febr kl. 10 i Ilskov 
    forsamlingshus – hvem deltager 
g. Indsamlinger 2017 – folkekirkens nødhjælp  
    møde 2.febr. 19-21 i Ikast. 
h. distriksforeningens generalforsamling 
Beslutning / ideer  (20 min) 

Præsyn: Annelise, Kaj, Tove og Jørgen deltager 
 
Jørgen kan ikke deltage. Ellers alle I MR som 
udgangspunkt deltager. 
B. Anne byder velkommen sørger for annoncer. 
Kaffe: Tove –Annelise. Kaj kransekage  
C: Birgit og Anna deltager 
D. Dato for studietur, gerne september   
Principper om fremtidige ansættelse 
E. Mona spørges af Inger 
F.  
G. 
H. Hedeagerkirken 4feb. Starter kl 9.-15 
 

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

Punktet på til næste gang 

10.  Sognepræsten har ordet. (15 min) 
 

Evalueringspunkt af arrangementer på dagsordenen 
hver gang. 

11. Jørgen har ordet. Herunder igangværende  
      Projekter. (15 min) 

 

12. Emner fra forsamlingshuset. Hvad satser  vi  
      på og prioritering. Udarbejdelse af liste til  
      næste møde? 
 
     Beslutning 

Birgit udarbejder liste 

13. Evt  

 

NÆSTE MØDE ER: FÆLLESMØDE  TIRSDAG D. 7/2 i SIMMELKÆR kl. 19.00 
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