Konstituerende møde d. 23.11.2016

Formand: OTH

Blad nr. 117

Afbud: Signe Paludan, Merete Holck og Jørgen Dickmeiss
1. Valg af formand.
Ole Thestrup Hansen
2. Valg af næstformand.
Erik Vind
3. Valg af kirkeværge.
Jørgen Dickmeiss (ikke medlem af rådet)
4. Valg af kasserer.
Eva Krogsgaard Jensen
5. Valg af sekretær.
Uffe Contemunde Petersen
6. Valg af medlemmer til aktivitetsudvalget
Erik Vind og Helle Henriksen
7. Valg af personalekontaktperson
Uffe Contemunde Petersen
8. Valg valgbestyrelse.
Ole Thestrup Hansen, Erik Vind og Uffe Contemunde Petersen
9. Valg af bygningskyndig.
Erik Vind
10. Valg af underskriftsberettigede.
Ole Thestrup Hansen, Erik Vind og Eva Krogsgaard Jensen
11. Årsbudgetbudget for 2017 med myndighedskode
Davinde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17824716, Budget 2017, Endelig budget
afleveret d. 18-10-2016 07:15
blev gennemgået og godkendt.
12. Gennemgang af 3. kvartalsrapport 2016.
Rapporten viser overskud i forhold til budgettet.
13. Globe til sidefløj.
Ole og Erik kontakter Hudevad Gamle Smedje om at få lavet en globe.
14. Forventningsafklaring ang. fyraftensgudstjenester.
Rådet diskuterede indhold på fyraftensgudstjenesterne men traf ingen beslutninger,
da præsten ikke var til stede. Rådets forventning er, at aktivitetsudvalget kan
komme med forslag, men beslutningen tages i fællesskab. Punktet tages hurtigst
muligt op igen for at lægge rammerne i dialog med præsten.
15. Nyt fra stift, landsforening og kredsforening.
Stiftes dåbsmesse der ud til at være en succes.
Landsforeningen har nedsat en gruppe, som skal finde de steder, hvor det går rigtig
godt med dåbstallene.
16. Fastsættelse af dato for pyntning af juletræ i kirken.
Træet pyntes onsdag d. 21. dec. kl. 17.00.
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17. Fastsættelse af dato for næste rådsmøde.
Hos Ole onsdag d. 8. februar kl. 19.00.
18. Underskrivning af protokolark nr. 116.
19. Gennemgang af modtaget post og mails.
På baggrund af en mail blev det besluttet at samle rådets konti hos Nordea.
Graverstillingen i Allerup er lagt ind under Fraugde.

20. Evt.
Eva foreslår, at vi ad åre overvejer åbent-hus-dåb for voksne.
Præsterne mindes om bekendtgørelserne fra prædikestolen.
Der blev rejst spørgsmål om, hvordan rådene giver tilbagemeldinger til provsten
om, hvordan vikarerne klarer opgaven.
Alle rådets medlemmer bedes sende en mail til jkmunk@gmail.com med navn,
funktion, telefonnr., mail og adresse.

21. Protokollen blev godkendt.

