Referat Menighedsrådsmøde d. 3. april 2014 i Sognehuset
Tilstede: Inge-Lise, Hans, Dorte, Lars, Martin, Ruth, Karin
Fraværende: Knud

1) Indledning v. Karin
2) Dagsorden godkendt.
Orientering og evt. beslutning
3) Formanden:
Inge- Lise orienterede om indkommen post.
Vi er med i en fælles afskedsgave til Biskop Elisabeth Dons Christensen.
Orientering om kommende konfirmandundervisning.
Årsmøde
4) Kirkeværge:
Præstegården : orientering om renovering af Præstegården – Martin orienterede.
Det er godkendt at vi kan begynde renoveringen af præstegården så vi kan sende ud i licitationer.
Der er blevet fældet træer, så der er kommet luft omkring præstegården.
Dræning ved præstegården påbegyndes snarest.

5) Kontaktperson:
Vedr. vikar for Alice på kirkegården: Der er en vikar igennem vikarbureau.
Ruth Iversen stopper pr. 1. oktober 2014 som organist.
6) Sognehuset:
Der er kommet en info-kasse uden for sognehuset.
White-board tavlen er ikke i orden. Der arbejdes på en løsning.
7) Kaffe 15 min.
8) Kasserer:
Agerskov Menighedsråd, cvr-nr. 52777518, Regnskab 2013, afleveret den 28.03.2014 kl. 18.00.
Regnskabsfører: Fremlæggelse af regnskab 2013 til godkendelse:
Regnskabet er enstemmigt godkendt.
Den 3. april 2014 kl. 20.15.
Orientering om ansøgning om lån til renovering af Præstegården

9) Medarbejderrepr.:
Ruth orienterede om organisternes planlægning af sommerferien.
10) Præsten:
Herunder hjemmeside – Caspar arbejder videre med det.
11) Frivillighedsgruppe (Aktivitetsudvalg).:
Tirsdagscafen kører godt.
Orientering om ”blomsterpiger” til kirkepyntning.

12) Kalender:
- Skærtorsdag kl. 17. med fællesspisning.
- 23. april sidste aften med læserkreds.
- 27. april – Radiotransmiteret gudstjeneste fra Toftlund
- 27. april – afskedsgudstjeneste for Biskoppen.
- 16. maj – konfirmation.
- 1. juni – Bispevielse.
- 12. juni – sogneudflugt
- 30. juni – 13. juli Sognepræstens sommerferie.
- 7. august – By Night
- 23. august – 31. august sognepræsten kursus og ferie
- MR møder: 13.8, 2.10, 6.11, 11.12.
13) Næste Menighedsrådsmøde 22. maj kl 16.30 startende med Kirkegårdsvandring.
14) Eventuelt:

