FERSLEV-VELLERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD
Ordinært
menighedsrådsmøde

Dato: 27.9.2018

Blad nr. 01

Dagsorden / Referat

Formandens initialer
KBJ

Onsdag d. 3.10. .2018 19.00 i Birksøhuset
Afbud:
Offentligt møde indledende med spørgetid til senest kl. 18.45

0.
Offentlig spørgetid
DAGSORDEN
1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Regnskab 2017/revisionsprotokollat
(bilag følger)
3.
Endeligt budget 2019
4.
Endeligt byggeregnskab vedr.
østlængen (bilag følger)
5
Nyt fra aktivitetsudvalg

6
Meddelelser fra formand
Sognepræst
Kirkeværge/kontaktperson

BESLUTNING
Dagsordenen blev godkendt
Protokollatet blev behandlet og
underskrevet af MR
Endeligt budget 2019 godkendt og
afleveret med tidsstempel 03-10-2018
19:37
Byggeregnskabet vedr. Østlængen blev
godkendt af MR og fremsendes til
provstiet
Elvis arrangement en succes.
Kim Larsen sangaften i Ferslev kirke. Dan
Hemmer er hyret.
Julebog er færdig og (næsten) klar til at
gå i trykken. Faktura lyder på 88.000,inkl. Moms.
MR godkender købet af julebogen.
Fangekoret er bestilt til september 2019
ca. 10.000,- kr. MR godkender dette.
Formand: Fællesmøde i Græse om
provstisamarbejde d. 23/10.
Der er ikke indleveret alternative lister til
MR valget. Der er derfor kun en liste, der
sendes ind til stiftet.
SP: Konfirmandundervisningen går godt.
Har et samlet hold på 17. Seks af dem fra
FV-sogne. To lørdage planlagt med
konfirmander herfra. To mere følger nok
efter jul.
Julekrybbespil er begyndt. Vi havde kun
fem børn, men der kommer flere. Vi skulle
gerne op på ti el. flere.
4. s. i advent: Ville gerne lave den om til
en anderledes julegudstjeneste, hvor vi
pyntede juletræet i Ferslev kirke.

7.
Eventuelt

Kirkeværge: Kobbetavlen i Koret er pillet
ned og er kørt til Nationalmuseet. Det
tager ca. 6 uger, før den sættes op igen.
Der er gennemgang af Østlængen sidst i
oktober måned.
Indeklima i præstegården: Der er gjort
rent i stueetage med henblik på senere
undersøgelse.
Der bør anskaffes en presenning til at
lægge under hoppekirken.
Kontaktperson: Carina havde møde med
en, der gerne vil i arbejdsprøvning.
Vedkommende vil få to timer tre gange
om ugen. Der er ingen omkostninger for
MR.
intet

