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1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Meddelelser fra formanden.
Referat fra pu.møde

Opfordring til at holde sidste søndag i måneden dåbsfri.
Der er netop indkøbt 40 stk. 100 Salmer til kirken.
Præstegårdsudvalget skal se på:
Indkøb af hylder til køkkenskab.
Lister i vinduer.
Indvendig maling af kirkehuset tages op senere.
Højskoleformiddage, Mandemonopol og Pusterummet
er startet op.

3 Meddelelser fra præsten

Kirkemusikprojekt og Sommerstafet blev debatteret,
Søren går videre.
D. 2/10 er der pilgrimsvandring med konfirmanderne,
menighedsrådet blev opfordret til at deltage.

4. Orientering fra kassereren.
Referat fra budgetsamråd

Der er afholdt budgetsamråd.
Ros til Søren for Mandemonopolet.
Ejgil Holm vil gerne være behjælpelig med at lave en
ny folder om kirken. Søren, Palle og Elsebeth arbejder
på det.
Der er modtaget svar fra Vær, Nebel, tages op på
næste møde.

5. Orientering fra kirkeværgen

Der skal aftale dato for møde om kirkegårdsregulering.

6. Orientering fra
kontaktpersonen

Der er lige lavet ansættelseskontrakt på Henrik, ny
gravermedhjælper.
Ole søger for mærkning af kirkesølvet m.v.
Der købes stålskab med lås til kirkekontoret.
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7. Orientering fra
medarbejderrepræsentant

Hvis kirkehuset er udlejet om lørdagen, kan det give
problemer, at Anine har fridag om fredagen.
Lejer af kirkehuset skal selv sørge for tømning af
opvaskemaskiner.
Elsebeth undersøger regler for køb af mørkt tøj til
personalet i kirken.

8. Orientering fra kulturudvalget Ved menighedsmødet d. 29/11 deltager borgmester
Peter Sørensen. Personalet opfordres til at deltage.
D. 3/10 er der hyggeeftermiddag med musik og sang
kl. 15.00 på Hansted Kloster.
D. 5/12 er der fælles sangaften med Egebakken og
Hansted Kirke.
Der er startet musik for dagplejere.
9. Drøftelse af stibelægning

Der er bevilget penge til stibelægning på kirkegården.
Carl Oluf arbejder videre med indhentet tilbud.

10. Evt. ny udsmykning på
De ukendtes gravplads

Der blev lavet et udvalg med Søren, Ann og Birte som
skal arbejde med det.

11. Evt.

Næste menighedsrådsmøde afholdes d. 22/10.
Anine deltager ikke.
D. 5/11 afholder Aarhus Stifts Menighedsrådsforening
efterårsmøde, med tilmelding senest 29/10.
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