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Beslutning
Godkendt
Alle menighedsrådsmøder er offentlige, og vi inviterer
åbent til de årlige menighedsmøder, hvor budget,
regnskaber og kirkelige aktiviteter og visioner fremlægges.
Åben dialog med og inddragelse af personale på
personalemøder og menighedsrådsmøder. Spørge
generelt i sognene. Spørge personale til deres
løsningsforslag til problemstillinger, som de står med.
Vision: Menighed kan inddrages som frivillige.
Sognepræst: Ny hjemmeside? Høst – burde der ikke være
noget arrangeret efter gudstjeneste? Menighedsmøde
holdt – kan annonceres bedre. Kalendersystem som
prøveordning i et år.
Formand: Sognemøde afholdt. Kalendersystem på
prøveordning. Billetter til reformationsfejring i Viborg
31.10. fra kl. 17. Mulighed for mobilepay til
julehjælpkonto.
Kasserer: Kvartalsrapport fremlagt og godkendt. Oplysning
om Præste- og kirkeembedskapital.
Kirkeværger:
Selde: Kirkegård meget bedre. Opmåling af kirkegårde
foretages i 11.10.
Åsted: kirkegård meget bedre. Fugtpletter i kirken.
Kontaktperson: intet.
Godkendt: Selde-Åsted Menighedsråd, CVR-nr.
346772271, Budget 2018, Endeligt budget afleveret den
12.9.2017 09:38. Sognene er gældfri pr. 1.1.2018.
Ligning for 1018: 2.220, så der er penge til kkm.
Medhjælper ved undervisning.
Fælles opgaver i storpastoratet:
Diakoni i form af arbejde udsatte børn.
Ældre.
Besøgstjeneste.
Organisering og ledelse af frivillige.
Sorggruppe.
Babysalmesang.

Birgitte H.C. indkalder til møde i ansættelsesudvalget.
Drøftelse af tillæg til
Åsted: Drøftelse af at følge Lailas Sølagers plan for
vedtægter for Selde – Åsted lapidarium på Åsted kirkegård, men at lave stien med
kirkegårde ang. gamle
(armeret) græs i stedet for ral. Lavt bunddække af gule
gravminder og k irkegård
jordbær på volde til gamle sten. Gert henvender sig til
Laila om at lave tegningen om.
Selde: Sisse og Karen opdaterer kirkegårdskortet, og vi
beder en arkitekt om at lave en skitse for hele kirkegården
(Gert spørger Laila, Karen spørges søren Vester).
Tillæg til vedtægter for begge kirkegårde: fremadrettet
plan for, hvordan vi fremover hvert år håndterer
nedlæggelse af grave og fjernelse af gravsten.
Drøftelse af organiststilling Handlinger og arrangementer er talt op. Ib går videre med
at opgøre timetal.
Arrangementer 2017/2018 28.-29.10. Luther Østergård
8.11. filmaften Selde kl. 19 (BHC kage)
11.-12.11. Julemarked i hallen
19.11. Reception AM (gave BHC, boller m. pålæg Hanne,
småkager Asta)
28.11. De 9 læsninger Selde kl. 19
6.12. kl. 19 Adventskoncert Glyngøre
10.12. kl. 17 Minikonf. afslutning Selde
13.12. kl. 19 Adventsfortællinger Selde
Næste møde
Fællesmøde 24.10. kl. 19. Jonas kommer.
7.11. kl. 19-21 Møde
Evt.

Kaffe + kage: Ole

