Menighedsrådsmøde d. 15. marts 2022kl.18.00
Afbud:

punkt

Ordstyrer. Eva Elmose

Referent: SLlsanne P. Riise

emne

hvad skal vi

beslutning

1

Dagsordenen

Godkendelse

Godkendt

2.

Økonomi (Lene Smidt)

Regnskabsinstruks gennemgaet og godkendt
Punktet gennemgås grundigt, så dette punkt
vil fylde det meste af mødet.
Arsregnskab 202'1 godkendelse
Budget formål
Rengskabsinstruks godkendelse

Arsregnskab 2021 gennemgået.
Mariager Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17919717, Regnskab
2021, afleuerel d. 15-03-2022 kl 20.'14
Budgetformål gennemgået

3.

Brug af kloster (Peder)

Forslag. trlbagerulning til de gamle regler
Se mailtrad Peder/Eva

4

Personalepolitik (Eva)

5.

Maskine på kirkegård
(Morten)

Hjemmeside

godkendelse

Snak om vr hvilken regler vi skal have for udlån af klosteret
Forskellige scenarier blev diskuleret og Lene Smidt og Eva
undersøger reglerne og vi tager derefter stilling til hvordan vi
håndterer fremtiden. samt vi snakker med kirketjenerne om hvor
stort arbejde der er for udlån lndtil videre kører vi videre med
nuværende regler.
Endelig godkendelse

Vi har fået afslag på at lease. Ny maskine koster ca. 150.000 kr.
3k udvalget laver ansøgning til 5% pulje Der hentes endnu et
tilbud hjem. Udvalget har bemyndigelse til at købe maskinen nu.
Se vedhæftede bilag

Der nedsættes kommunikationsudvalg bestående af Bjarne, Edith,
Eva og Susanne som laver et oplæg til menighedsrådet

6.

Referat er netop udsendt - der henstilles til at udvalget flytter deres
møde, saledes at pkt. kan diskuteres på menighedsrådsmødet.

Bordet rundl
Folkemødet

26/3 vil saltcenteret afholde Ukraine event
pa saltcenteret hvor man kan spise suppe

-

optog, med afslutning

Edith deltager iGudstjenester og andagter i Hobro for Ukraine.

FormiddagshØjskolen

Babysamlesang

-

-

udflugter god tilmelding

5-7 mødre opstarter i næste uge

Mini konfirmander lige nu 29 børn ansøgning fra kirkemusene er
godkendt
Musik udvalget indkalder til møde

Vi afuenter henvendelse omkring Ukrainske flygtninger og tager
der derfra

7.

Punkter til næste møde

B

Evt

Vedligeholdelsesplan
Udlan af Klosteret
lnternational udvalg/Folkemødet
Kvartalsrappon

MenighedsmØde

Vi ses, kh. Eva
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