Pederstrup Menighedsråd
Møde tors. d. 22. marts

Blad nr. 1
Formandens initialer JD

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

2. Regnskabsafslutning
Sonja udsender og
gennemgår

Regnskab 2017 (afleveret 12-03-2018 kl. 11.21) blev
gennemgået og godkendt.

3. 2. Påskedag.
Gudstjeneste i
Pederstrup. Skal der
gøres noget ekstra?

Menighedsrådet tilbyder lidt forplejning efter gudstjenesten.
Sisse køber tapas. Jørgen sørger for rød- og hvidvin.

4. Evt. etablering af en
fælles sognekonto, som
kan benyttes til at
hjælpe økonomisk
trængte familier – jul,
konfirmation m.v.
Se vedhæftede link.

Menighedsrådet støtter et fælles initiativ i pastoratet til oprettelse
af en hjælpekasse, hvor økonomisk trængte familier kan søge
hjælp til f.eks. jule eller konfirmation. Niels-Peter forelægger
sagen for de to andre menighedsråd og kommer herefter med
udkast til vedtægter herunder kriterier for modtagelse af hjælp.

5. Meddelelser – nyt fra
Fmd. og næstfmd.
Kirkeværgen - Våbenhus mv.
Kassereren
Kontaktpersonen – organist mv.
Præsten
Aktivitetsudvalget
Bladudvalget
Menighedsplejen
Provstiudvalg
Tjeleegnens Sognenetværk
Præstegårdsudvalget

6. evt.
Underskrifter

Næstformand: The Dollerups inviteres til at spille 2-3
musiknumre til høstgudstjenesten 30. september.
Kirkeværgen: Projektet med nyt våbenhustag blev ikke
godkendt af stiftet i den fremsendte form.
Menighedsrådet mener, at have udvist rettidig omhu ved at
udnytte interne ressourcer og udarbejde et fornuftigt og
forsvarligt projekt. Menighedsrådet tager stiftets beslutning til
efterretning og beder en kirkekyndig arkitekt udarbejde et nyt
projekt. Hvis projektet bliver væsentligt fordyret, forventer
menighedsrådet at få finansiering til merudgiften.
Aksel Gaardsted Christiansen finder det fornuftigt at lade
projektet gennemarbejde af kirkekyndig arkitekt.
Kontaktpersonen: Tager højde for at en lockout kan ramme.
Aktivitetsudvalg: Medarbejderudflugt til Mønsted kalkgruber.
Bladudvalg: Store problemer med omdeling af kirkeblade.
Pederstrup menighedsråd anbefaler, at endnu et nummer af
kirkebladet omdeles med samme distributør, hvorefter
situationen genovervejes.
Menighedsplejen: Ikke stort behov for besøgsvenner. Samme
situation i omkringliggende landsogne.
Provstiudvalg: Der arbejdes med budget 2019.
Præstegårdsudvalg: Der foreligger nu en skitse til en ny
præstebolig. På tirsdag den 27. marts kl. 18 vises skitserne for
de tre menighedsråd.
Intet.

