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Indledning

Betty.

Kaffe

Jakob

Fraværende

Bo har meldt afbud.

___________________________

________________________________________________

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

____________________________

________________________________________________

Kirkens liv og vækst:

Folkekirkens Familiestøtte ved koordinatod, Lene Frølund
Rasmussen - Hvor meget skal Fredens Sogn involveres?.
Peter, Kirsten og Alex aftaler møde med Lene.

Forbønsgruppe:
Frode.
Frivillige der vil være med til at bede for andre.
Der bedes i den enkelte forbeders eget hjem ikke sammen.
Tavshedspligt.
Henvendelse : telefonisk / mail. Med navn / anonymt.
Opstart september -oktober i år.
Beder MR give opbakning til at arbejde videre med det.
Fuld opbakning fra menighedsrådet.

Nyt samt opfølgning

Ordination i Viborg Domkirke den 19. januar. - Frode.
Teknik og kontor til Marie - Inger Marie.
Kirsten får tilladelse til at indkøbe en Iphone 6S til Maries
brug.
Betty har indkøbt lampe til kontoret.
Marie har primært kontor hjemme.

Formand / næstformand

Orientering fra generalforsamling i Distriktsforeningen i
Menighedsråd i Haderup den 31. januar. - Peter og Inge
Marie.

Velkomst til Marie den 1. marts kl. 09.30.

Kan næste møde flyttes?
Flyttet til torsdag den 15. marts kl. 18.00.
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Kassereren

Godkendelse af årsregnskab for 2017 Laila gennemgik det.
Regnskab godkendt:
Fredens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38404415,
Regnskab 2017, Afleveret d. 20-02-2018 19:19
Ansøgning til Provstiet om 5%s midler til ekstraudgifter vedr.
Præstebolig, H. C. Ørstedsvej - godkendt.

Kontaktperson

Orientering fra personalemødet den 7. februar. - Bodil.
Ferieplaner på plads.
Marianne skal på kirketjeneruddannelsen oktober.
Beredskabsplan for mandage udarbejdet.
Orientering om de fysiske arbejdsmiljømæssige udfordringer
i huset.

Det er ikke muligt at få organistvikarer til den lille køretakst.
Fremover må der udbetales den store takst inden for en
radius af 60 km.

Kirkeværge

Kirkegårdsusvalg

Orientering om kirkegårdssyn ved Agnethe.

Præsterne

Licens til billedbrug fra internettet - se bilag.
På DAP´en blev jeg fornylig opmærksom på vedhæftede
skrivelse, som jeg tror, vi med fordel kan tilslutte os.
Herover året ryger der en hel del billeder på kirkens skærme
ifm. gudstjenester og via projektor på lærredet ifm.
konfirmandundervisningen etc.
Indtil nu har denne praksis angiveligt været lidt i den lyssky
afdeling (for nu ikke bare at sige ulovlig), men vedhæftede
dokument anviser angiveligt vejen til at gøre os lovlige på
området.
Jeg vil derfor gerne, om punktet: ”Anskaffelse af licens til
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billedbrug” må blive sat på dagsordenen på førstkommende
MR-møde den 20. februar.
Som det lige umiddelbart ser ud taler vi vel om en årlig
omkostning på omkring kr. 4000,Jeg vil ikke selv kunne fremlægge sagen, da jeg pga.
ferieafvikling må melde afbud til mødet, men jeg vil i sagens
natur – såfremt vi ikke allerede har erhvervet os licensen –
anbefale, at vi anskaffer os den.
Bedste hilsner til alle
Bo
Det vedtages at kirken tilmeldes til licens til billedbrug.

Alex sygemeldes 2 uger - uge 13 og 14.

Medarbejderne ved Kirsten

Højskoledag - noget nyt.
Vi afventer svar fra et sogn.

Nyt kamera købt.

Instrumenter indkøbt.

Kirkedag på Torvet - Kirsten orienterede.

Syn 2018 - orientering m.v.
Kirkeudvalg
Tirsdag den 27. februar kl.10.

Løber i midtergang i kirkerummet fjernes p.g.a. slitage og
sikkerhed.

Hvor er vi nu? - orientering.
Ombygningsudvalg
Godkendelse af materialeoplæg til indsendelse til
Provstiudvalg
Udsendt inden mødet.
Vedtages at det sendes videre til provstiet.
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Møde med Provstiudvalget herom tirsdag den 27. februar
kl.15.30.
Flere fra menighedsrådet deltager.

Præstegårdsudvalg

Orientering om syn af Køgevej 12 tirsdag den 6. februar. Peter.

Sognenyt

Der er sat gang i strikningen af dåbsservietter.
Eventuelt
Kirkehøjskole 6. og 7. april afholdes i Hedager Kirke - 25 års
jubilæum.

Torsdag den 15. marts kl. 18.00
Næste møde

Næste FU møde

Tirsdag, den 20. februar 2018

underskrifter

Tirsdag den 6. marts kl. 9.

