ELLEBÆK MENIGHEDSRÅD (2016-2020)
Dato:
Tidspunkt:
Mødet slut:

14. november 2018
Mødestart kl. 17.22
Kl. 18.30

Dagsorden:

Møde
Lokale:
Afbud:

19
Menighedsrådslokalet, Ellebæk Kirke
Gert Østergård (Finn Holmelund
Hansen indkaldt som suppleant),
Martin Boje Christensen, KarenIngeborg Jacobsen deltog i Måbjergs
menighedsrådsmøde, der foregik
samtidig.

Beslutning:

1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med to tilføjede punkter:
5: Godkendelse af medlems udtræden
6: Godkendelse af vikarpræst

2.

Godkendelse af endeligt budget
2019
(bilag eftersendes)

3.

Ansøgning om økonomisk støtte
- Møltrup Optagelseshjem
- Kirkens Korshærs Varmestue i
Holstebro
- Danmission
- Måbjerg og Ellebæk Sognes
Menighedspleje
- Danmarks folkekirkelige
Søndagsskoler, Holstebro Kredsen
- KFUM Spejderne og De Grønne
Pigespejdere i Ellebæk

Menighedsrådet godkendte det endelige budget 2019
med følgende identifikationsstempel:
”Måbjerg-Ellebæk Sognes Menighedsråd, CVR-nr.
19183815, Budget 2019, Endelig budget afleveret d. 1411-2018 kl. 12:50”
Jan Jensen Bech stemte imod at godkende budget
Viborg Stift oplyser, at der ifølge provsti-revisor ikke må
udbetales økonomisk støtte til organisationer med
mindre der sker en modydelse.
Menighedsrådet drøftede dette og besluttede følgende:
Kirkens Korshærs Varmestue i Holstebro: 1.000 kr.
Danmission: 1.000 kr.
Måbjerg og Ellebæk Sognes Menighedspleje bevilges
overskud fra årets julekoncert, der rundes op til kr. 3.000
afhængig af overskuddets størrelse.

(bilag vedhæftes)

Afslag til: Møltrup Optagelseshjem og Danmarks
folkekirkelige Søndagsskoler, Holstebro Kredsen og
KFUM Spejderne/De Grønne Pigespejdere i Ellebæk.
Næste år udbedes et regnskab fra ansøgeren inden
beslutning træffes.

4.

Lønforhandling

Vi fastholder hidtidige beslutning.

5.

Godkendelse af medlems udtræden

Gert Østergård har sendt skriftligt ønske om at udtræde
af menighedsrådet, hvilket godkendes.
Suppleant indkaldes.

6.

Godkendelse af vikarpræst

Menighedsrådet godkender Stiftets indstilling af Hanne
Marie Meier som vikarpræst ifm. Christian Overgaard
Wegebergs bevilgede orlov i september-oktobernovember 2019.

7.

Orienteringer:
Formand
Kasserer
Kontaktperson
Kirkeværge
Præster
Medarbejderrepræsentant
Nyt fra Menighedsplejen
Øvrige aktiviteter
Diverse udvalg

Kontaktperson:
MU-samtaler er stort set overstået.
Kirkeværge:
Diverse småting er blevet ordnet i Ellebæk Kirke.
Stoffet på knæfald i Ellebæk Kirke er ødelagt. Udskiftning
af stof og polstring på knæfald og præsteskamler: 17.500
kr. inkl. moms. Hvis der kun skiftes stof på de forreste
knæfald med de rest-stoffer, vi har, er prisen 4.000 kr.
inkl. moms.
Kirkeværgen har kompetence til at udbedre skaden på
de forreste knæfald.
Der forestår en større renovering af betræk på stole og
bænke, der søges ekstrabevilling i 2020
Lydvæg: Besøg af akustiker d. 14/11. Afventer resultat.

8.

Evt.

Intet

Evt. afbud sendes til kirkekontoret på tlf. 97414590 eller på mail tan@km.dk snarest
muligt, idet der – ifm. godkendelse af budget – skal indkaldes suppleanter ved et
menighedsrådsmedlems fravær.

