Viby Sogns Menighedsråd
Grundtvigsvej 4
8260 Viby J.

Blad nr. 773
Den 15. maj 2018
Kl. 19.00
I Viby Sognegård
Der er spisning kl.18.30

Dagsorden
Til stede: Lise Barnkob, Henrik Søgaard
Mikkelsen, Hans Chr. Feindor-Christensen,
Vera Hareskov, Lene Johnson, Jørgen
Kjelsmark, Kai Frank Nielsen, Inge-Lise
Ryom Emdorf, Hillebert M. Christensen, Lis
Andersen
Personalerepræsentant: Trine Klink
Raunkjær
Referent: Inge-Bente Haiberg
Salme/sang
Punkter til beslutning
1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomi og budget 2019

3. Kvartalsrapport for 1. kvartal 2018 til
godkendelse. Bilag følger
4. Menighedsrådets arbejde efter
Jørgen Jønsbys udtræden
a. Ændret opgavefordeling –
bygningsudvalg m.fl.

5. Bygningssyn og opfølgning herpå.
Der skal foretages en økonomisk
prioritering under hensyntagen til
forestående licitationsresultater
vedrørende vor kirkerenovering.

Beslutning/referat
Fraværende:

Højskolesangbogen nr. 285

Godkendt med tilføjelse af punkt med
valgudvalget og nyt punkt 7
Der foreligger en foreløbigt budget,
men udvalgene opfordres til at
komme med budgetønsker
Der indkaldes til ekstraordinært møde
den 13. juni kl.17.00 med budget for
2019
Godkendt og underskrevet
Jørgen Jønsby har ophævet sin
sognebåndsløsning og kan derfor ikke
være medlem af menighedsrådet.
Forslag om at Ove Gamborg går ind i
Bygningsudvalget som
bygningskyndig. vedtaget
Nyt medlem til valgudvalget: Hillebert
Ny næstformand: Lis Andersen
Der har været holdt bygningssyn på
alle bygninger på nær kirken, der skal
renoveres
Der udarbejdes pris til brug for
prioritering

Forslag: vi igangsætter kun
istandsættelse o.l. ved vore
bygninger som er absolut
nødvendige nu. Resten af
istandsættelserne tages i prioriteret
rækkefølge, når vi kender vor
økonomi efter licitationen vedr.
kirken.
6. Kirkegårdskonsulent rekvireres med
henblik på råd om fremtidig struktur.

7. Beslutning om AV-leverandør til
kirkerenovering

Punkter til drøftelse
Referater fra udvalgene
a) Forretningsudvalget
b) Kirke- og kirkegårdsudvalget
c) Stående udvalg (Bygningsudvalg)
d) Aktivitets- og kunstudvalg

e) Redaktions-og PR-udvalget
f) Tur- og festudvalg
g) Elsterverda-udvalget
h) Arbejdsmiljøudvalget
i) Børn- og ungeudvalget

j) Diakoniudvalget

k) Gudstjenesteudvalget
l) Renoveringsudvalget
m) Velkomstudvalget

Forsikringsforholdene undersøges
omkring præstegården og de ting der
skal laves her

Kirkegårdsudvalget og Trine er
bemyndiget til at rekvirere
kirkegårdskonsulent for at se på
kirkegårdsstukturen
Kirkegårdsvandring fredag den 8/6
kl.10-11
Vi har fået to tilbud, hvor det ene er
billigst og det andet har mere kvalitet
i henhold til konsulenten.
Det blev vedtaget at benytte firmaet
SoundTech

Intet
Intet
Der har været syn
Ejvind Nielsens billeder bliver
hængende lidt endnu og Johan
Tastum udstiller fra 3/6
Deadline den 15/6
Der bliver udsendt en dato
Der er lavet et program og gæsterne
er fordelt mellem værterne
intet
Der har været møde med unge fra
KFUM og K og der er mulighed for at
det eventuelt startes op igen efter
sommerferien
Der holdes en sammenkomst den
29/5 med besøgsvenner m.m.
Udvalget holder møde
Intet
Vi afventer ny dato for opstart af
renoveringen.
Intet

n) Valgudvalget

Orientering – skrivelser og meddelelser
Orienteringspunkter. Tages kun op til
drøftelse, hvis der er kommentarer fra
menighedsrådets medlemmer.
a) Nyt fra præsterne

b) Fra kontaktpersonen
Eventuelt

Indbydelse til menighedsmødet den
25/9 blev gennemgået
Ingelise går ind i udvalget til dette
arrangement
Vi får en ekstra bevilling fra Provstiet
til dækning af vandregning

Lise fortalte om et arrangement for
gymnasieelever i januar måned på
Marselisborg Gymnasium
Henriks præstepraktikant Victor er
startet.
Orientering fra Hans Chr.

Næste ordinære møde den 19. juni 2018 kl. Ekstraordinært møde den 13/6
19.00
kl.17.00 vedr. budget 2019

