FERSLEV-VELLERUP MENIGHEDSRÅDSMØDE TIRSD. D. 31. OKT. 2017 KL. 19.30 I
BIRKSØHUSET

Afbud fra Birthe Moberg

Dagsorden:

1.

Kvartalsrapport

(regnskabsfører deltager)

2.

Endeligt budget 2018

3.

Meddelelser fra formanden

do.

4.

-

- sognepræsten

5.

-

- kirkeværge/kontaktperson

6.

Igangværende/forestående arbejder

7.

Nyt fra aktivitetsudvalget

8.

Indkøb af hoppeborg/div. legetøj til brug for lejere af Birksøhuset

9.

Indkøb af projektor til Birksøhuset

10.

Tilbud på stole til samme

11.

Fri telefon til graver

12.

Nye datoer for menighedsrådsmøder

13.

Eventuelt

Ad. 1: Kvartalsrapporten for tredje kvartal blev behandlet og godkendt på menighedsrådsmødet uden
yderligere kommentarer.
Ad. 2: Budget 2018 afleveret på økonomiportalen d. 17.10.2017 kl. 12.51 blev behandlet og godkendt på
menighedsrådsmødet d. 31.10.2017
Ad. 3: Køkkenprojektet i præstegården er godkendt af provstiudvalget. Projektet ang. Vellerup kirke er
blevet ligeledes anbefalet af provstiudvalget.
Ad. 4: Middag om det alvorlige på torsdag d. 2/11 med vågetjenesten, bedemand og mig. Der er 15
tilmeldte. Allehelgen på søndag med kirkekaffe efter gudstjenesten. Kirke Care: Vi fik en god
begyndelse. Der er allerede nye interesserede. Første gang på gaden d. 13. oktober. Det var meget

fredeligt, men nu er der taget en begyndelse. Der er planer om kursus for nye frivillige i begyndelsen af
næste år. Nyt kirkeblad skal snart afsted. Post Nord vil ikke længere levere kirkeblade ud. Derfor er der
ændringer i priser. Juletræstænding d. 3. December kl. 14.30. Vi låner Birksøhuset igen. Julebasar
samme dag. Krybbespil. Der er lidt dialog med Lene Jensen om at lave et helt lille krybbespil til d. 28
dec. (juletræsfest for Kreds 57). Vi skal simpelthen skaffe nogle børn til det.Vi prøver!
Nytårskur formodentlig d. 30 december. Afvent indbydelse. Konfirmand event i foråret. Der er et
digitalt event: på sporet af påsken. Det foregår over nettet. Jeg tænker at ville holde det her for kun F-V
konfirmanderne.
Præstegården: der er nogle problemer med at få ordentlig varme på, VVS mand kigger på problemerne.
Ad. 5: Nye bede på Ferslev kirkegård. Der har været en flygtning i arbejdsprøvning på kirkegården. Der
har været episoder med manglende besked til personale ved en kirkelig handling og manglende kontakt
med vikarierende præst ved en bisættelse. Imorgen kl. 9 er aflevering af projekt Østlængen. Ved næste
medarbejdermøde skal personalet vælge en medarbejderrepræsentant til menighedsrådet.
Ad. 6: Afrensning af tagrender foretages lige omkring d. 1. December. Vinduespudsning skal foretages i
Østlængen, Birksøhuset og præstegården udvendig og indvendigt. Forventet aflevering af kælderen er
ikke sikker endnu. Vellerup kirkeprojekt er sendt videre til stiftet. Egholmgravstedet skal der foretages
opretning på. Bevaringsværdige gravsten skal placeres nord for kirken.
Ad. 7: Malene Person har meldt nej tak til at blive konfirmand-kor-leder. Vil måske gerne næste år.
Ad. 8: Der skal købes en plastik kasse med legetøj til gæster i Birksøhuset. Menighedsrådet godkender
køb af hoppekirke og trailer som skal faktureres i 2017. Det er Mikkel der står for bestillingen.
Ad. 9: Der blev fremlagt et tilbud. Menighedsrådet godkender køb af anlæg.
Ad. 10: Menighedsrådet støtter indkøb af nye stole til Birksøhuset.
Ad. 11: Menighedsrådet vedtager at betale abonnementet til graverens arbejdstelefon.
Ad. 12: 16. Januar, 27. Februar, 21. Marts og 2. Maj. Alle dage kl. 19.30.
Ad. 13: Intet.

