Rådsmøde den 5. februar 2018
Konfirmandstuen.
Dagsorden og referat:
1) Fastelavn.
Praktiske opgaver m. m.
Lena ansættes til hjælp med opstilling af borde samt kaffebrygning og afrydning.
Jess og Hanne køber ing, og Jess og Erik klarer fastelavns tønderne.
2) Foredrag i marts med Svend Bichler.
Praktiske opgaver m. m.
Jess, Erik, Karen, Lena m. fl. sørger for det praktiske med start kl. 14.00.
3) Orgel
I går den 31. havde vi besøg af orgelfirmaet, der gennemgik orglets standard. Der vil foreligge
rapport før vort møde. Hans vurdering er ikke umiddelbart alarmerende.
Tilbuddet fra Bruno Christensen for algerensning og stemning blev accepteret.
4) Samarbejds-/ansættelsesaftale.
Der er udarbejdet forslag til en sådan. Den fremsendes særskilt.
Ansættelsesaftalen mellem de tre sogne blev godkendt.
5) Afsluttende malerarbejde i præstegården.
Der foreligger tilbud fra malere Ulrik Morsing.
Tilbud fra maler Ulrik Morsing – ca. 30.000 kr - for maling af træværk i præstegård blev
godkendt.
6) Inger Andersen datter og svigersøn har tilbudt menighedsrådet/kirken værket ”Danske
Kirker”, samt andre til kirken relaterede papirer.
Der skal tages stilling til, om vi ønsker at modtage dette.
Menighedsrådet besluttede – med baggrund i frygt for ”alle mulige gaver” at afslå tilbuddet.
7) Fællesmøde mellem de tre råd den 7. februar kl 18.00 i sognegården i Fraugde.
Dagsorden m. m. fremsendes særskilt.
Der blev orienteret om mødet – specielt vedr. ansættelsesaftalen.
8) Nyt fra præsterne.
Sommermødet i præstegården finder sted den 17. juni.
Sognepræst Signe Paludan er meget generet af råger. Formanden undersøger muligheden for
tilladelse til skydning af del af bestanden.
9) Nyt fra aktivitetsudvalget.
Ingen bemærkninger.

10) Nyt fra formanden.
Formanden orienterede om forskellige svar til regnskabsfører vedr. regnskab for 2017.
Regnskabet vil balancere med ca. 78.000 kr. i frie midler. En del af disse skal anvendes til
maling præstegård, nye lampeer i køkken og opgradering af lyd og fotogengivelse i
konfirmandstuen.
Johanna har meddelt, at hun ønsker at udtræde af menighedsrådet begrundet i manglende
tid samt planlagt flytning fra sognet.
Suppleant Hanne Madsen anmodes om at indtræde.
11) Eventuelt, herunder næste møde.
Næste møde – regnskabsmøde – afholdes den 8. marts kl. 19.00.
Thorup den 8. februar
Erik Toftegaard.

