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Det travle menneske ∫ det rolige rum.

Menighedsrådsmøde tirsdag, den 9. oktober 2018 kl. 17.00

Lyng, den 9. oktober 2018

Dagsorden

Blad nr. 07/2018

1.

Godkendelse af dagsorden

Afbud fra Thomas Tofthøj Rasmussen

2.

Sidste mødereferat – opfølgning

Der er sendt brev til biskop Marianne Christiansen
vedr. videreførelse af sommerordning for Erritsø og
Lyng Kirke
Der er søgt og opnået momsfritagelse for Messiaskoncert i november 2018 under forudsætning af at
evt. overskud overføres til Menighedsplejen ved Lyng
Kirke

3.

Drøftelse af ”Hvem bestemmer? - Overvejelser om forholdet mellem autorisation & frihed i Folkekirkens liturgi”.
Oplæg til drøftelsen udarbejdes af Susanne Charlotte Knudstorp og Anne-Marie Blak Steensig.

4.

Kassererens orientering omkring ”Revisorerklæring” for regnskabsåret 2017.
 Bilag 07-2018 - 04-01 Revisorerklæring 2017

Menighedsrådet beslutter at opfordre Provstiudvalget til at lave fælles provstiarrangement om sagen.
Menighedsrådet drøfter rapporten på mødet i januar. Organisten og kirketjeneren inviteres til denne
drøftelse.

Revisorerklæringen blev taget til efterretning.
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5.

Beslutningssag. Godkendelse af ”Revisionsprotokollat til regnskab 2017”


Bilag 07-2018 - 05 – 01 Revisionsprotokollat til regnskab 2017
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Menighedsrådet gennemgik og godkendte protokollatet på mødet og konstaterede med tilfredshed, at
vi har en blank påtegning.
Menighedsrådet drøftede endnu engang den manglende funktionsadskillelse, som er nævnt i protokollatet.
Menighedsrådet vedtog, at der ikke fremover gives
gavekort.
Kassereren foretager løbende kontrol af kontoudtog
holdt op mod bilag.

6.

Beslutningssag. Godkendelse af budget
for året 2019

Menighedsrådet godkender budgettet. Det endelig
budget er afleveret den 4. oktober 2018 kl. 17.32.

Bilag 07-2018 - 06 - 01 Budget 2019

7.

Beslutningssag. Beslutning om forlængelse af aftale om ”kirkepartnerskab”
med Kirkens Korshær.


8.

Bilag 07-2018 - 07 – 01 Kirkepartnerskab

Beslutningsforslag. Forslag om ændret
struktur for ”Familiegudstjenester” for
det kommende år.


Genoptagelse af punktet fra det sidste møde i menighedsrådet efter at
sagen har været drøftet i Aktivitetsudvalget.

Indstilling fra Aktivitetsudvalget gives på
mødet.

9.

Udvalg

Menighedsrådet beslutter at fortsætte aftalen om
Kirkepartnerskab yderligere et år.

Præsternes forslag til struktur for ”Kirke for 3 generationer” blev positivt modtaget og vedtaget.
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a. Økonomiudvalg

Kvartalsrapporten gennemgået og taget til efterretning.

b. Kirkeudvalg

Orientering fra kirkeudvalgsmøde den 8. oktober:
Problematikken omkring vinduerne øverst i kirken
drøftet. Kirkeudvalget arbejder med løsning enten
som film på vinduerne eller ved udskiftning af vinduerne.
Orientering om arbejdet med indkøb af ny katafalk
Orientering om arbejdet med affaldssortering. Der
skal etableres containersystem i værkstedsrummet
og sorteringssystem i køkkenet.
Genetablering af udluftningsmulighed via vinduer i
konfirmandstuen.
Ønske om arbejde med støjgener på torvet. Der kan
evt. lægges Rockwool plader over loftspladerne ved
bordene på torvet. Der indhentes priser på arbejdet.
Den bygningssagkyndige kan evt. give sit besyv med
vedr. projektet.
Ønske fra kirketjeneren om indkøb af 50 stk. af salmebogen 100 Salmer. Det vil koste 7.500 kr.

c. Aktivitetsudvalg

Orientering fra møde i september.
Højskoledagen den sidste lørdag i januar er på plads.
Nis Bank-Mikkelsen om Jobs Bog om formiddagen og
Esther Brohus giver koncert efter frokost.
Aktivitetsudvalget drøftede koncentration af arrangementer. Det skal vi naturligvis forsøge at undgå.
Onsdag den 6. marts kl. 19.30 fortæller Sarah Lindner
om Israel/Palæstina
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10.
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d. Udsmykningsudvalg

Ny udstilling sættes op sidst i oktober.

e. Kirkeværge

Intet

f. Kontaktperson

Orientering om afholdt personalemøde.

g. Kirkernes Hus

Orientering om afholdt bestyrelsesmøde.

h. Samvirkende Menighedsplejer
ved Lyng Kirke

Orientering om spiseaftner for mænd. Første aften
afholdt med succes. Der er endnu en aften onsdag
den 21. november.

Kalender


Den kommende periodes aktiviteter i
Lyng Kirke.

Vibeke Nasri holder foredrag den 21. oktober om eftermiddagen.
Menighedsmøde søndag den 28. oktober efter højmessen.

11.

Meddelelser og efterretninger:

Intet

12.

Eventuelt

Ang. det dåbstræ vi arbejder med: der er mange tanker om de små vedhæng, der skal hænge på det –
Depotgården bliver spurgt.
Vedr. Vision og kirkeblad: Aase Schmidt og Kirsten
Vad Knudsen går videre med det.

Mødet
slut kl.
18.54

Underskrevet af menighedsrådet:

