Søften-Foldby Menighedsråd
Referat fra Menighedsrådsmøde den 14. august 2018
Søften Sognegård kl. 19.00
Afbud:
John Løvschal (ferie), William Kragelund (ferie), Vibeke Sindberg (ferie), Børge Juhl, Pia Odgaard.
Deltagere:
Jane Vig Fanø, Anders Godtfred-Rasmussen, Anne-Marie, Karl Emil Pedersen, Peter Jeppesen, Henning
Pedersen, Mille Andersen, Birgit Marie Christensen.

Dagsorden

B=Beslutning, D=drøftelse, I=information

1.
2.

Indledning med sang
19.00-19.10
Godkendelse af det sidste
referat og dagens dagsorden
19.10-19.15

Forklaring
Vi sang nummer 332 – en fantastisk sang Mille havde fundet, og som vi ikke
kendte i forvejen.
Ingen rettelser til seneste referat.

3.

Orientering fra Jane i forhold
til fortsat sygemelding, deltids Jane er tilbage 25%, og hun kommer først på fuldtid, når hun kan.
19.15-19.25

4.

Orientering fra præsterne,
19.25-19.35

5.

Hvordan kommer vi videre i
arbejdet med udvidelse af
sognegården?
19.35-19.45

6.

Fugt i Foldby kirke
19.45-19.50

7.

Kirkeblad fremover
19.50-20.00

Ingen færdig løsning endnu, men der arbejdes på sagen, og der vil komme en
løsning på sigt. Provstiet har indkøbt en affugter, så nu er fugten i kirken
reduceret fra 80% til 65 %. I øjeblikket venter vi på, at provstiets arkitekt
kommer på banen med et løsningsforslag.

8.

KAFFEPAUSE
20.00-20.15

Menighedsrådet har valgt Anders som redaktør for kirkebladet fremadrettet.
Anders viste, hvordan bladet kommer til at se ud fremadrettet.

9.

Økonomi
20.15-20.35

10. Orientering fra udvalgene
(Dette er et fast punkt)
20.35-21.05

11. Siden Sidst
21.05-21.15
12. Orientering fra formanden
21.15-21.20

13. Eventuelt og underskrift
21.20-21.30

Konfirmandundervisning, Eva tager to hold og Karen tager et hold, John
tager konfirmanderne på Friskolen i Norring.
Vi skal have behovet beskrevet, men det kræver, at vi kender personalets og
husets brugeres behov. Derfor skal byggeudvalget holde et møde med
brugerne og personalet, herunder Kaj og Birthe, så vi kan få startet processen
op, så sognegården kan udvides, så vi kan få lavet en ansøgning til provstiet.

Henning orienterede omkring den økonomiske situation i sognene.
Kasserer – se pkt. 9
Aktivitetsudvalg – programmet er som det skal være.
Ejendomsudvalg – I Foldby er vi i gang med omlægning af urne gravsted, og
i Sognegården skal der afholdes fem års eftersyn. Der skal males indvendigt i
foyer.
Kontaktperson – intet nyt er godt nyt.
Stoleudvalg – Peter og Anne-Marie gav en orientering omkring, hvor langt de
er med udvælgelsen af nye stole og borde til Sognegården i Søften.
Vi spørger KFUM spejderne om de er interesserede i det gamle lydanlæg
(Anders).
Budgetsamråd d. 11.9. kl 17-20 i Hammel, hvem deltager? Karl Emil, Birgit
og Henning deltager fra Menighedsrådet.
Landsforeningen af Menighedsråd, Favrskov distriktsforening inviterer til
møde om personaleansvar 26.9. 18-21 i Hammel, hvem deltager? Peter og
Birgit deltager i mødet.

