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Indledning.

Inge Marie.

Kaffe

Inge Marie.

__________________________
Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Afbud fra

Formand / næstformand

Ansøgning fra Anna om ny I-pad Pro til at have noder på.
Se bilag.
Bevilget maks. 10.000 kr.
Ansøgning fra Alex om ny tjenestetelefon - I-Phone.
Se bilag.
Alex forlader mødet.
Bevilget maks. 8.000 kr.
(Alex deltager igen efter behandlingen af punktet).
Orientering fra formandsmøde fra folkekirkerne i Herning by.
Vores forslag kirkerne imellem om samarbejde i forbindelse
med fælles større arrangementer. Blev positivt modtaget.
Information om fremtidige møder i provstiet.

Personalerepræsentant

Egon.
Hvordan går det med at have to arbejdssteder?
Man er glade for lokalerne på Nytorv.
I uge 43 flytter Babysalmesang til lokalerne.
Marianne og Egon er ved at tilrettelægge arbejdet.
Skilt opsættes på Nytorv.
Gry - det går fint med alle korene.
Egon har erhvervet et fødevarehygiejne certifikat.
Fremover forsøges indkøb svanemærkede produkter til
rengøring.

Sognenyt

Kontaktperson

Deadline 6. december.
Inge Marie skriver fra Menighedsrådet.
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Kirkeværge

Snak om forsikring af elektronik.
Fortsættes uændret.

Kirkegårdsudvalg

Der er indkaldt til konsulentrunde vedr. renoveringen af
Vestre Kapel 5. november 2019.
Peter deltager.

Præstegårdsudvalg
Kassereren

Laila gennemgår:
Godkendelse af kvartalsrapport pr. 30/9-2019.
Gennemgået og godkendt.
Godkendelse af endelig budget 2020.
Fredens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38404415, Budget
2020, , Endelig budget afleveret d. 10-10-2019 20:25.
Godkendelse af revisionsprotokollat for 2018.
Vi har tillid til at fortsætte med den nuværende procedure;
men undersøger, om der er mulighed for dobbeltfuldmagt
ved beløb over 50.000 kr.

Præsterne

Alex: svar på ansøgning i forbindelse med Danmarks
Mentale Sundhedsdag.
Afslag.
Samtale om gudstjenesteordning og ritualer.
Vi vil holde en inspirationsdag foråret 2020.
Uddeling af julehjælp 3. søndag i Advent - 15. december efter gudstjenesten.
Hele kirkens personale har i fællesskab gennemført
minikonfirmandforløb for autismeafdelingen på
Valdemarskolen.
Fredag den 22. november forsøges i Hedagerkirken at
tilbyde drop-ind-dåb.
Bo deltager.
Det vedtages at lægge det ud på Fredens Kirkes
hjemmeside.

Kirkeudvalget

Betty:
Den jord der skal fjernes når vi skal igang med byggeriet skal den over på græsplænen (forpladsen)? Og skal vi
overhovedet have den fordybning i plænen fyldt op?
Det vedtages at hullet i græsplænen foran fyldes op.
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Ombygningsudvalg

Hvor langt er vi?
Byggeplads etableres i uge 43.
I uge 44 kommer projektet i gang.

Svar fra provstiet vedr. ekstrabevilling til ombygningen.
Se bilag. Modtaget.
Låne og afdragsprofil
Se bilag.
Underskrevet af formand og kasserer.
Entreprisekontrakt godkendt af menighedsrådet.
Underskrives af formand og kasserer, samlet entreprisesum
10,9 millioner kr.

Processen med Livstræet.
Nedtagning og opbevaring arbejdes der videre med.
Eventuelt
Næste møde:

14. november kl.17.30
med medarbejdere og spisning.
Bo og Frode melder afbud.

FU møde

Onsdag den 6. november kl. 10.

Torsdag, den 10. oktober 2019.

underskrifter

