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

21. marts 2018
Kl. 19.00
Kl. 21.55

Dagsorden:
1.
2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af regnskab 2017
(bilag eftersendes – kopi ligger klar
på mødet)

3.

Kursusansøgning fra
sognemedhjælperen (bilag
vedlægges)

4.

Kursusansøgning fra kirketjenerne
(bilag vedlægges)

5.

Udleje/lån af lokaler

6.

Reparation af salmebøger/køb af
nye v. kirkeværge

7.

Kirkesanger v. lørdagsdåb og lign.

8.

Sammenlægning af menighedsråd
/menighedsmøde d. 10. april

9.

Orienteringer:

Møde
Lokale:
Afbud:

14
Menighedsrådslokalet, Ellebæk Kirke
Christian Overgaard Wegeberg

Beslutning:
Dagsorden godkendt
Menighedsrådet behandlede og godkendte regnskab
2017 med følgende stempel:
”Ellebæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 63626716,
Regnskab 2017, Afleveret d. 21-03-2018 12:48”
Ellebæk MR betaler 50%

Ansøgning bevilliget
Menighedssalen kan udlejes til nære
samarbejdspartnere. Formanden træffer beslutning
mellem møder.
Indhentet tilbud på 50 stk. med tryk og forsendelse til
11.000 dkr.
Der indkøbes 50 stk. sorte + ca. 20 med noder til organist
Martin køber 20 røde til konfirmandlokale
Hvis Per ikke kan stille med kor går han videre med
spørgsmål til kirkesanger i Måbjerg
Hanne Nørby: om historikken
Jens O. Møller: om hvorfor spørgsmålet er oppe
Karen- Ingeborg Jacobsen: tanker om hvorfor det er en
god ide’ med en sammenlægning
+ kasserer, kirkeværger, kontaktpersoner og formænd
om hvad der er sket siden sidste menighedsmøde,
Dette er årets meninghedsmøde.

Formand

Kursus/informationsmøde om at Landsforeningen af
menighedsrådene ønsker at blive en
arbejdsgiverorganisation.
Provstesyn 11.april
Budgetsamråd
Lockouten drøftet

Kasserer

Intet

Kontaktperson

Orientering givet

Kirkeværge
Præster

Orientering givet
På til næste møde: Budget 2019
Orientering givet

Medarbejderrepræsentant

Tidskriftehylder er ankommet

Nyt fra Menighedsplejen
Øvrige aktiviteter

Sognet er deldelt sommerferie på Jesperhus for 3
familier
Orientering givet

Diverse udvalg

Orientering givet

10. Evt.

Evt. afbud sendes til TAN@km.dk eller tlf. 97414590.
Da der skal godkendes regnskab på mødet, skal der indkaldes suppleanter, så evt.
afbud meldes i god tid!
Der serveres kaffe under mødet.
Karen-Ingeborg Jacobsen forlod mødet kl. 20.58

