Referat fra menighedsrådsmøde i Redsted-Hvidbjerg
Torsdag d. 11. okt. 2017 kl. 19.00 i KIRKEHUSET
Fremmødt: Eva Mogensen, Gudrun Noesgaard, Jens Krarup, Lisbeth Kristensen, Niels Larsen,
Margit Svenningsen, Arne Silkjær
Afbud: Anne Holck, Arne Højgaard.
Menighedsrådsmødet som var planlagt til 19. sep. Blev aflyst af formand Gudrun Noesgaard.

Dagsorden:

1. Underskrift af referat
Referat fra d. 16. august godkendt og underskrevet
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden ændringer.

3. Siden sidst
Gudrun fortalte: at hun har haft besøg af torsdagscafé.
Møde i Bark i mandags, bruger meget tid på det, og var meget opmærksom på, hvordan vi kan få
flere til gudstjenester. Redsted kirkes profil blev ændret til familiekirke. Workshop på i Hvidbjerg
kirke i uge 44.
Christian var til stede og sagde at han var kommet for at bruge kirken til kirkelige arrangementer.
Der er fortsat brug for en kirke- kulturmedarbejder i pastoratet. Men man forventer en
arbejdsomlægning i forbindelse med opgaverne.
4. Godkendelse af budget 2018 + underskrift af Revisionsprotokolat for 2016.
Behandlet og godkendt budget for ”Redsted-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34685711,
Budget 2018, , Endelig budget afleveret d. 25-09-2017 11:21”
”Redsted-Hvidbjerg Kirke, Morsø Provsti. Revisionsprotokolat til årsregnskab for 2016”
Gennemgået, godkendt og underskrevet.
5. Om - og tilbygning af Redsted præstegård (se medfølgende tegninger)
Projektet blev gennemgået og man forventer at finansieringen er i orden. Alle tilbud skal samles i
en pulje, så det bliver en samlet tilbud. Tilbuddene fra håndværkerne i forbindelse med ombygning
og ændringer kommer til Jens K. fredag d. 13. okt. Og afleveres i provstiet. Hvorefter provsten skal
tage stilling til det.
Haven og terrassen skal der gøres noget ved. Til foråret bliver der lavet en plan og indhentes tilbud
på udførelse af arbejdet. Gudrun følger op på aftalen.
6. Turen til Ålborg i forbindelse med ordination
Der bliver arrangeret fælles bustransport til Ålborg d. 29. Der kan tilmeldes ved Gudrun Laursen,
Gudrun Noesgaard eller Klaus Mogensen.
7. Annes afsked
Lisbeth Kristensen leder det praktiske opgaver omkring arrangementet og sognegården. Lørdag d.
21. okt. kl. 10,00.
8. Arven fra Kresten Horsager
Tages med på et senere møde.
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9. Evt.
Glæde over at ombygningen er i gode hænder og håndteringen er professionel.
Konfirmander i Karby konfirmandstue indtil Christian overtager i dec. og konfirmandkørsel i
pastoratet.
Ændringer af Arnes arbejde i pastoratet, når han ikke skal have juniorkonfirmander, men der vil
være andre opgaver at varetage.
Kommende Mødedatoer:
Menighedsrådsmøder:
Torsdag d. 14. nov. kl. 19,00
Fælles MR. Møde 26. okt. kl. 19,00 i Karby konfirmandstue med Benedicte og
Christian. På dette møde skal der snakkes gudstjenester og listen.
Plan over "kaffevagter" i. forbindelse med Gudstjenester
29. okt. kl. 10,30 i Hvidbjerg - Gudrun Noesgaard
05. nov. kl. 10,30 i Redsted kirke - Gudrun Noesgaard

Referent: Arne Silkjær.

2

