Barrit kirkehus kl. 17.00
Afbud: Rikke Mai (sygemeldt), Kirsten
Nicolajsen

Dato: 29.11.18
Referent: Maibritt
Mad-og Kaffe-ansvarlig:
Irene

Dagsorden

Beslutning

Blad nr.
Formandens initialer:

Det aftales at mødet sluttes kl 20.30, referatet gennemlæses ca
20.45 så alle kan læse referatet inden det printes og underskrives ved
afslutning af mødet.
Punkter til dagsordenen må gerne uddybes med få linjer om punktet.
Formanden vil vedhæfte kommentar i bilag til dagsorden.
Orienterende punkter kan med fordel lægges til slut i dagsorden. Så
der er plads til dialog i starten.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af formand.
3. Valg af næstformand.
4. Valg af kasserer,
kontaktperson, kirkeværge
og sekretær.
5. Kirkeliv – Hvor er vi på vej
hen? Gode ideer til at styrke
sognets engagement og
deltagelse.

6. Forslag til foredrag i
kirkehuset 2019

7. Manglende synsopgaver for
2018.

Godkendt.
Flemming Thomsen er valgt med 5 stemmer af 6 afgivne
stemmer.
Rikke Mai er valgt med 5 stemmer af 6 afgivne stemmer.
Kasserer: Lea Klausen
Kontaktperson: Sonja Jensen
Kirkeværge: Kirkeværge
Sekretær: Maibritt Davidsen
Nyt tiltag: Morgenkaffe for mænd. Flemming er tovholder.
Forslag:
Kirkefrokost efter gudstjeneste, punktet sættes på
dagsorden i januar 2019
Filmcafe, Maibritt er tovholder
Middag på tværs
Forslag om nye foredragsholdere:
Phillip Stenhugger.
Niels Christian Hvidt, professor
Henry Nissen, redaktør
Flemming, Kirsten B er tovholdere sammen med Vrigsted
menighedsråd
Kirken : Allikeværn er ikke længere nødvendigt, da
problemet ikke længere eksisterer. Punkt 6a
Varmerør langs vægge males ikke, da der forventes nye
radiatorer i kirkerummet.
Ormebille angreb : der er skrevet til Nationalmusset og
afventer besøg af konservator ( 9b)
Præstegården :
Vinduer mod vest afskaller. Der påtænkes at påsætte
aluminiums lister. ( 2016)
Punkt 3, udsættes til næste år
Punkt 4: Verner Hansen, Vrigsted meningsråd kontaktes
for løsning.
Punkt 5: Plænen er omlagt
Punkt 6: Der er foretaget beskæring, og dette gøres
løbende.
Punkt 7: Der tages kontakt til præsten for aftale om
etablering. Irene er tovholder
Punkt 9: Beskæring er igangsat.
Punkt 10: Der er usikkerhed på om der er sat
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blomsterløg.

8. Ny kirkegårdsvedtægt afsluttet gennemgang.
9. punkt fra sidste møde:
Plantning af nye hække på
kirkegården: meransættelse
eller..?

10. Kommende arrangementer
og opgavefordeling
(herunder kirkekaffe): 31.12:
Champagne og kransekager

11. Orientering fra præst,
formand, kasserer (herunder
økonomi, provstiet
godkendelse af regnskab),
kirkeværge, kontaktperson
og udvalg

Gennemgået og tilrettet. Sendes til godkendelse i
provstiet.
Efterhånden som fronterne til gravstederne nedlægges
kan hækkene anvendes til genbeplantning ved udgåede
hække.
Der kan indkøbes ekstern entreprenør hjælp for op til
25.000 kr. i vinteren 2018-2019 såfremt vintervejrliget
tillader dette arbejde.
9.12 kommer den sanddruelige mandskvartet deltager i
gudstjenesten.
Nytårsaften: Kirsten og Irene
Champagne: Lea.
Kransekage: Kirsten B
Formand: Møde med fællesudvalg i Bjerre Herred,
angående fællesarrangement i 2019 den 4.12.18
Laser printer i kirkehuset skal skiftes.
Der har været deltagelse i møde i provstiet omkring liturgi
Skovudvalget: Der er fældet træer i Præstegårdsskoven,
og træet er solgt. Der er mulighed for at sanke, pris 100
kr. for 1rummeter
Kontaktperson: Der mangler en godkendt stige til arbejdet
når kirkeloft og kirkehus loft skal rengøres.
Der spørges i nabosognene om der er mulighed for udlån
af stige.
Sonja arbejder videre med løsning.
Evt. mulighed for fællesindkøb via provstiet. Sonja
kontakter Verner Rud, Provstiet om dette kunne være
muligt.
Der skiftes løbede elpærer i kirken til LED.
Kirkeværge: Lys på kirkestien bringes til at lyse igen.
Træet foran kirkehuset er plantet.
Kirsten B undersøger om der kan findes en løsning på
kirkegårdslågen. Som er tung at åbne og lukke.
Kasserer: Vi har modtaget provstiet godkendelse af
regnskabet 2017.
Der er modtaget refusion fra kirkegårdspuljen til
efteruddannelse.
Hjemmesiden har en fejl ved ikke at eksportere
kalenderen til sogn.dk. Der arbejdets med løsning.
Hjemmesiden virker, og man kan se gudstjeneste liste på
hjemmesiden, men ikke på sogn.dk
Ny aftale med Sydbank. Sognet sparer herved en del
gebyrer.
Ved udestående betaling kørsel og lign skal Lea have
besked senest 4.12.18

Evt.
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Oplæsning og underskrivning af
protokol.
Næste mødedato: 3. januar 2019
Underskrifter
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