Rødding Menighedsråd.
Møde i Arken

Dato: 25.september
Vi starter med kirkesyn
kl.18.30. Kl.ca 19.15
fortsætter vi i Arken

Blad nr. 4. 2018
Formandens initialer J.V

Dagsorden

Beslutninge

.Godkendelse af dagsorden.

Godkendt Afbud fra Poul Erik Sørensen

2.Følge op på referat fra
sidste møde.

Vi kar skabt kontakt til en mulig korleder, som vi arbejder videre
med. Der er en del logistik mm., som skal gå op

3.Godkendelse af
revisionsrapport.
Godkendelse af endeligt
budget.

Budget og revisionsprotokollat godkendt.
Der er udarbejdet nye blanketter til udfyldelse for udbetaling af
kørselsgodtgørelse.

4.Orientering kirkeværge.

Der er bevilget 23.000 til efterisolering af loftet i kirken.
Vi er kommet i gang med opsætning af varmeregulering i
kirken.
Der er arbejdet videre med stiprojektet – her skal colas ud og
tage yderligere prøver inden der endelige projekt kan gøres
færdigt.
Vi drøftede diverse rettelser til udviklingsplanen for kirkegården.
Rettelserne indarbejdes så projektet kan godkendes af
provstiet.
Vi går nu i gang med bortskaffelse af gravsten. Vi annoncerer
igen på hjemmesiden.
Der landede 4 licitationstilbud 24/9 og præstegårdsudvalget
mødes 4/10 for gennemgang.

5.Orintering udvalg.

Besøgstjenesten har holdt møde. Bodil Susgaard er blevet
formand for tjenesten.
Aktivitetsudvalget: Vi drøftede udflugten for de frivillige og
formen overvejes til næste år. Vi har flere forslag til udstillere i
Arken og fortællere i Arken.
Kirkebladsudvalget: Der arbejdes med det kommende blad. Der
er nok materiale.

6.Menighedsplejen søger om
startkapital til hjælpekasse for
værdigt trængende.f.eks.1500
kr.

Menighedsrådet godkendte dette.
Niels Peter undersøger muligheden for at oprette Mobile pay til
fremtidige kirkeindsamlinger.

7.Kommende arrangementer.

10/10 afholdes Tes møde i Arken
31/10 afholdes koncert med Jette Torp i Rødding Kirke kl.
19.00
15/11 er der foredrag om nødvendigheden af nye salmer
Distriktsforeningen afholder kursus i dap’en den 25/10

Distriktsforeningen afholder også et kursus om mobning til
foråret
Vi afholder medarbejderaften fredag 23/11 kl. 18.00
8.Kirkekaffe

18/11 Sune, 9/12 Inger,

9.Næste møde 20 / 11

Mødet afholdes på Pileurtvej 12

10.Evt.
11.

Rødding, den

Underskrifter

