Rødding Menighedsråd.
Møde i Arken

Dato: 8.Maj kl. 18.00. Møde
med Landskabsarkitekten
Kl.19.00 Menighedsrådsmøde

Blad nr. 3. 2018
Formandens initialer J.V

Dagsorden

Beslutning

1.Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2.Følge op på referat fra
sidste møde.

Gravsteder kan reserveres for en minimumsperiode på 5 år.
Der oprettes en sag i GIAS og der opkræves betaling for 1
times arbejde.. Ændringerne indskrives i vedtægterne som
underskrives næste gang.

3.Kvartalsrapport.01-01.til 3103-2018
Budget.2019.

Kvartalsrapport og budget gennemgået. Kvartalsrapporten viser
et overskud på 53 tkr.
Budgettet blev gennemgået og rettet til inden indlevering 8/5 kl.
19.37

4.Orientering Kirkeværge.

Det blev besluttet at arbejde videre med helhedsplanen.
Arkitekten bliver forelagt landskabsarkitektens oplæg, så stien
kan indarbejdes. Kirkeværgen indsender det endelige forslag til
provstiet, når den er modtaget.

5.Orientering udvalg.

Præstegårdsudvalget: Bevillingen fra Provstiet er forhøjet med
200.000 i forhold til den oprindelige bevilling. Vi skal selv finde
300.000 i præstegårdskassen, hvilket også anses for muligt.
Materialet er ved at blive gjort klar til licitation, som afventes
med spænding. Der holdes nyt byggemøde i uge 20, hvor der
også udarbejdes en ny tidsplan for byggeriet.
Det første kirkeblad for 2018 er gensendt, så alle i sognet gerne
skulle have modtaget. Næste kirkeblad kan igen omdeles med
postnord, så det regner vi med bliver rigtig godt.
Korworkshoppen blev igen en succes med 22 deltagere og 52
besøgende til koncerten. Vi booker en workshop igen til april
2019.
Vi holder en koncert med gruppen Dyvohray 8/10 2019 kl.
19.00.
Poul Erik booker gruppen.
Bachfestivalen er nu ved at være på plads. Rødding
menighedsråd får en eftermiddagskoncert i tidsrummet 28/7 –
31/7. Indhold og tidspunkt offentliggøres senere.
Julekoncerten bliver med Midtjysk Kammerkor og Prinsens
livregiment 5/12 kl. 19.00
Vi har et par stykker i spil til at lede et børnekor – Mette tager
kontakt til de omtalte emner – og kommer med en
tilbagemelding på næste møde.

6.Kommende arrangementer.
Grundlovsdag

Vi har styr på bollerne til grundlovsdag. Vi indkøber 4 6
plastborde til brug for grundlovsfesten. Bodil skaffer nøglen til
forsamlingshuset. Mette sørger for gave til foredragsholderen.

7.Kirkekaffe.

10/6 Inger, 17/6 Inger og Mette, 8/7 Poul Erik 5/8 Bodil, 19/8
Mette 28/8 Gudstjeneste i Skibet alle

8.Næste møde.Tirsdag 21/ 8

Møde er flyttet til 13/8 kl. 19.00

9.Evt.

Der starter babysalmesang 17/5 og forløbet bliver 7 torsdage
Niels Peter undersøger om dagplejerne kunne være
interesseret i en musikalsk legestue.

10.
11.

Ingstrup, den 3 / 5

Underskrifter

