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Emne

Tekst

01 Forrige referat.

godkendt

02 Formanden orienterer

Diget blev afleveret og meldt færdig den 21. 8.
Dog skal der sættes 4 linde træer til november.
1.års eftersyn den 30.10.19 kl. 14.00 på PPladsen
Kirsten foreslår at vi markerer indvielsen af
Biersted præstegård. Jens Christian køber en
plante og afleverer.
Kirsten og Karen har været til budgetsamråd. Vi
har fået en ekstra bevilling til udskiftning af
vinduer i præstebolig samt til separat kloakering i
sognegården. Vi inviterede provsten til at
besigtige den jord vi ønsker at sælge, hvilket der
ikke kunne findes tid til. Jorden er forpagtet
yderligere 1 år.
Lars Balle fra Vodskov Arkitekterne vil gerne
mødes med os. Dato aftalt til den 25. oktober kl.
16.00.
Stiftet ønsker ny næstformand samt endnu et
medlem. Rune bliver valgt som næstformand.
Kirsten giver stiftet besked.

03 Kassereren orienterer

Intet nyt at berette.

04 Kontaktperson orienterer

Hanne og Kirsten skal deltage i møde med Anni
Sønderby vedr. Oles uddannelse og refusion ved
samme.

05 Sognepræsten orienterer

Jens Christian fortæller at det i dag er 25 år siden
orglet blev sat op.
Endnu er der ikke mødt nogen op til
babysalmesang. det overskud der bliver vil Jens
Christian gerne bruge overskuddet til et tilbud til
skolens elever, til at komme i sognegården og
synge sange og salmer i temaer, med evt. brug af
billedkunst. Accept fra menighedsrådet.
Jens Christian fortæller at der var en fantastisk
stemning til høstgudstjenesten. Og foreslår
egenbetaling på 50 kr ved frokost. som så kan gå i
kirkebøssen til folkekirkens nødhjælp, samt
kirkens korshær. Mobilepay blev drøftet, som
betalingsmåde til kirkebøssen men da det
betragtes som erhverv bliver det for dyrt.

06 Nyt fra kirkegården

Beredskabscenteret har været på besøg. Fandt alt
i orden. Næste eftersyn om 5 år.
Der er klippet hæk sammen med Sulsted.
Det går fint med praktikanten og han skal være
hos os indtil 30. nov.
Enkelte planter skal udskiftes på grund af tørken i
sommer.
Ole skal på kursus i uge 38.

07 Nyt fra udvalgene

Julekoncert. Der er stor efterspørgsel på
biletter.
Ros til kirkebladet.

Dåbskludene bliver taget godt imod.

08 Indkøb af ny Kalk

Præsentation af nye kalke. Menighedsrådet valgte
ny kalk. Firmaet Fredberg står for præsentation og
slag af ny kalk. Ligeledes reparerer Fredberg den
gamle kalk.

09 Nye regler for
mindesammenkomster

Udsat til næste gang

10 Nye kopimaskiner

Efter mange møder med Minolta er det blevet
besluttet at lease 2 nye maskiner pr. den
1.1.2019. 1 maskine til Sognegården samt 1
maskine til Præsteboligen. Morten fra Minolta
vil komme og instruere alle i brugen af
maskinen i sognegården.

11 Arbejde der skal sættes i gang

Jørgen gennemgår de arbejder der skal sættes
i gang.: Sognegård, udskiftning af hegn,
opretning af flagstang ved præstebolig, maling
af skur. Kapel kalkes, nyt skab købes.
Præstebolig, udskiftning af gulv i køkken.
Malerarbejde på kapel, kirke og præstebolig.
Udskiftning af vinduer i våben huset.
Rygninger skal udskiftes på graverbygning. Vi
finder en arbejds- weekend, til udskiftning af
hegn, hvor fleste kan.

12 Evt.

Gitte ønsker pc til brug til referater.
Gitte opfordrer til fotografering ved forskellige
begivenheder i Kirke og Sognegård.
Jens Christian opfordrer til deltagelse i
Himmelske Dage på Heden 2019.
Karen fortæller at Kommunen har købt
bygningen hvor FDF holder til.
Karen opfordrer at der bruges flere børn ved
høstgudstjenesten.

Underskrevet af de
tilstedeværende
menighedsrådsmedlemmer

Næste menighedsrådsmøde

Onsdag den 10-10-2018 kl. 18.30 i
sognegården

