Referat fra menighedsrådsmøde i Redsted-Hvidbjerg
Tirsdag d. 14. nov. 2017 kl. 19.00 i KIRKEHUSET
Fremmødt: Eva Mogensen, Gudrun Noesgaard, Jens Krarup, Lisbeth Kristensen, Niels Larsen,
Margit Svenningsen, Arne Højgaard., Arne Silkjær
Afbud:

Dagsorden:
1. Underskrift af referat
Referat fra d. 11. oktober godkendt og underskrevet
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden ændringer.
3. Siden sidst
Gudrun fortalte: at hun har fået regning fra nationalmuseet vedr. undersøgelser m.v. er sat til
betaling.
Haft Møde med Mette og Christian i præsteboligen, for indretning af kontor m.v. Christian har
fundet nogle kontormøbler til hans nye kontor.
Skemaerne er sendt til provstiet ang. omkostningsberegningen for kirkegårdene.
Der er bestilt en højtaler og et stort spejl til Redsted kirke, hos Sicom. Pris endnu ikke fremkommet.
Vi ønsker også en højtaler til kvindegangen.
Ved de 2 gudstjenester som Benedicte har afholdt, var der været god tilslutning.
Tilmeldinger til ordinationen af Christian i Ålborg, Gudrun har styr på tilmeldingen.
Plejehjemsgudstjenester bliver fremover 1. torsdag i hver mdr.
4. Konstituering
Formand: Gudrun Noesgaard
Næstformand: Niels Larsen
Kasserer: Arne Højgaard
Kontaktperson: Niels Larsen
Kirkeværge Hvidbjerg: Arne Højgaard
Kirkeværge Redsted: Lisbeth Kristensen
Formand for valgbestyrelse: Niels Larsen
Præstegårdsudvalg: Jens Krarup
5. Konfirmandkørsel
Der har været en del snak frem og tilbage ang. kørsel. De bliver hentet på friskolen om morgenen
og kørt tilbage til skolerne efter undervisningen. Det har ikke givet de store problemer.
6. Præsteboligen
Præsteboligen er under renovering. Præsteboligen bliver ikke helt færdig til 1. dec. Kontoret er klar
til ibrugtagning ved indsættelsen.
7. Økonomi vedr. præsteskift (5% midlerne)
Provstiet har bevilliget 316.033,50 kr. af 5 % midlerne til istandsættelse af præsteboligen.
Det er alle udgifter i forbindelse præsteskifte der kan søges 5% midler til. Bodil Pedersen styrer
økonomien.
8. Mødet vedr. fælles økonomi o.a. d. 15. nov. (Formænd og kasserere)
• Her må efter min mening komme en drøftelse af: Hvordan sker afstemninger på fælles
møder fremover? Der må findes en rimelig fordeling af mandaterne.
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•

Hvor ofte afholdes fælles møder? Tilrettelægges efter nærmere aftale.
Arne Silkjærs arbejdsopgaver.

9. Kirketavlen i Hvidbjerg (påskrift af både Annes afslutningstal) og Christians navn
Jens Kristian Storgaard kontaktes af Eva for at tilrette tavlerne.
10. Kaffevagter
13. dec. kl. 19. Hvidbjerg (Lucia) - Lisbeth og Gudrun
25. dec. kl. 10. Redsted - Gudrun
26. dec. kl. 10. Hvidbjerg – Arne H.
14. jan. Kl. 10. Redsted – Margit
04. feb. Kl. 19 Redsted (Lysmesse) – Margit i kirkehuset
11. feb. Kl. 13. Hvidbjerg (Fastelavn) – kommer senere
11. Præsteindsættelsen d. 3. december kl. 14,00
Gårdbageriet er bestilt til at lave en kagemenu. Regner med 150 personer.
12. Bark Evt. omforandring af Hvidbjerg Kirke
Der er møde d. 27. nov. hvor formanden skal har mandat til at sige at MR ikke har mulighed for at
bruge nogle penge til omforandringer i Hvidbjerg kirke til dette projekt.
De har en opfattelse af at når kirken bliver brugt, så kommer der flere i kirken.
13. Evt.
Flere hint til hjemmesiden.
Arne S. laver en invitation til konfirmanderne i samråd med Benedicte, så der bliver en
konfirmandtur til Ålborg i en selvstændig bus, hvor de ledsages af nogle enkelte voksne.
Kommende Mødedatoer:
Menighedsrådsmøder:
Ons. 6. dec. kl. 16.00 MR og Ansatte
Man. 15. jan. kl. 19,00
Tirs. 20. feb. kl. 19.00
Ons. 14. mar. kl. 19.00
Tors. 12. apr. kl. 19.00
Tirs. 22. maj kl. 19.00
Plan over "kaffevagter" i. forbindelse med Gudstjenester
Se under pkt. 10 på MR-mødet d. 14. nov.

Referent: Arne Silkjær.
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