Referat for menighedsrådsmødet afholdt den 22. august 2019

Afbud fra Arne Silkjær og Margit Svenningsen

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat
Referatet godkendt
2. Siden sidst
Vi aftalte at arrangere et møde, ang. kirkegårdene i fremtiden på næste menighedsrådsmøde.
Måske, skulle vi tage på ekskursion på andre kirkegårde.
Vi vil invitere Torben med til næste menighedsrådsmøde, for at høre, om han evt. har nogle tanker.
Vi skal finde et nyt sted at købe vores Kirkekrus, da Jonna Jul desværre er død.
Vi afslog tilbud om fotografering af kirkegårde og kirkerne.
Familien Temes, var en stor succes. Der var fuldt hus både i kirken og i Kirkehuset. Et flot arrangement, som
sluttede med en fest i hele Redsted, afsluttet med Sct. Hansbål.
Der blev købt et par flasker vin, til indvielse af den nye tilbygning ved sognegården.
Vi håber på et godt samarbejde med alle foreningerne i området.
Kirkevandring er godt startet ud.
Besøg fra Jammerbugt kommune. De ville gerne have gode råd og fortællinger af vores gode tiltag og
oplevelser med disse. En rigtig god dag, med masser af respons siden.

3. Halvårsregnskab
Gennemgang ag regnskabet og Arne og Gudrun underskriver og afleverer
4. Underskrift af budget
Underskrives uden bemærkninger.
5. Beslutning og underskrift om præstestilling
Tages op på budgetmødet den 4. september.
Vi accepterer og underskriver.
6. Underskrift på samarbejdspapir
Vi accepterer og underskriver.
7. Henvendelse vedr. sogneaften (foredrag)
Vi har modtaget mail fra en person i menigheden, som ønsker en sogneaften med evt. et foredrag.

Aktivitetsudvalget orienteres.
8. Sparerunde - hvordan gør vi? og hvornår?
Arne kontakter Mette Moesgaard, for at høre hvor meget og hvor, der menes at vi skal spare.
Vi tager det op på næste møde igen.
Vi tager også kontakt til personalekonsulent, for at få gode råd.

8. Beslutning om indkøb af dåbsfad og kande.
Arne og Eva undersøger priser.
9. Medarbejdermøde
Medarbejdermøde bliver aftalt til den 25. september i Kirkehuset kl. 15. 00 – 17.00
Lisbeth sørger for invitation og forplejning.
10. Nyt fra kasserer og andre
Kalkning er færdiggjort og blevet flot.
Ombygning ag præsteboligen går efter planen.

11. Nyt fra præsten
Sogneudflugt den 20.9, Hvor turen går til Viborg Domkirke m.m.
Budskabet spredes på vores Facebook side og i Kirken, samt i kirkebladet, som udkommer lige inden turen.
12. Evt.
Høstgudstjeneste den 11.9 kl. 19.00 i Hvidbjerg kirke.
Lisbeth bestiller 70 kærnemælkshorn og 30 flødeboller + sodavand.
Vi tager alle 3 kander kaffe med.

Referat taget af Lisbeth Nørgaard Kristensen

