Referat fra menighedsrådsmøde d. 27.10.11.
Deltagere: Inge Tüchsen, Elna Lasthein, Benta Dejgaard, Peder Arvad, Tage Mortensen,
Afbud:

Dorthe Christensen, Marlene Thomsen.
I mødet deltog medarbejderrepræsentant Helge Lauridsen.
Henry Steiner

1. Referat er underskrevet fra 5. september 2011.
2. Orientering og skrivelser:
Indbydelse fra borger og erhverv – til samarbejde mellem foreninger.
Nr. 3 Ribe Stiftsnyt.
3.a. Kort referat fra Budgetsamråd i Billund Kommune.
b. Vurdering af præstebolig:
c. I præsteboligen er der stadig fugtproblemer og Peder Arvad har taget foto af det.
d. Peder Arvad orienterer om time registrering ressourcestyring.
e. Gennemgang af de forskellige punkter fra kirke- og præsteboligsyn.
f. Der er bl.a. ønsker om Førstehjælpskursus til kirkens personale samt menighedsråd.
g. Helge Lauridsen er valgt til medarbejder repræsentant i menighedsrådet.
h. Der er indberettet hvad der bruges af pesticider på kirkegården.
3.1 Præst:
Ang. teologisk undervisning i Brande i 2012. Foregår 4 lørdage i foråret. Kan anbefales.
Præsten har købt en anden bibel til konfirmanderne end tidligere. Hedder ”Skolebiblen”.
3.2 Kirkeværge:
3.3 Kontaktperson: Marianne Hansen og Ib Storm Nicolajsen har ansøgt om kursus.
3.4 Kasserer: gennemgår resultatet af regnskabet for 2010.
Gennemgår kvartalsrapport fra 1/1-11 – 30/9-11.
3.5 Bygningskyndig:
3.6 Sekretær:
4.
Orientering fra udvalgene:
4.1 Stående udvalg:
4.2 Aktivitetsudvalg: - skal have møde d. 8/11-11 hos organisten.
4.3 Jord- og planteudvalg: - Aksel Pedersen er i gang med udtynding i skoven.
5. Konkrete sager til beslutning:
5.1 Der arbejdes med planlægning af førstehjælpskursus.
5.2 Det besluttes at få lavet opbevaringsrum bag orglet til materialerne fra babysalmesang.
5.3 Det vedtages at Marianne Hansen deltager på kursus i februar 2012.
og at Ib Storm Nicolajsen deltager på kursus i uge 48.
6. Kirkebladet: evt. artikel om arbejdet i skoven.
7. Evt.
Der er kommet lamper til kirkegården. Mangler at blive sat op.
8. Referat læst op.
Referent: Dorthe Christensen.

