Blad nr. 69

Arrild Menighedsråd.
Formand: Bent E. Beim (Bent)

Referent: Hanne Stensdal Hansen

Dato: Onsdag d. 7. aug. 2019

Dagsorden
0

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af dagsorden.
Underskrivelse af bilag til regnskabsinstruks.
Ang. menighedsrådets tur til Århus lørdag den 17. aug. Program følger.
Tilmeldt er Peter, Karen & Svend Erik, Villy & Pia, Elna & Jørgen, Aksel, Bent &
Else
5. Meddelelser:
Præster,
Formand: Peter udfærdiger inventarliste vedr. kirkens ejendele i
embedsboligen. Hvem gør hvad ved koncerterne Sven-Ingvart Mikkelsen og
Jochen Brusch den 13. aug. og NEANDERS Jazzband? Næstformand.
Kasserer. Kirkeværge. Skovmand & Medarbejderrepræsentant.
6. Evt.

(Kageturnus – Andreas, Marianne, Peter, Hans Verner, Karen, Lise, Else, Pia)
Andreas tager kage med! 
Referat:
Til stede: Andreas, Karen, Villy, Hans Verner, suppleant Hanne
Afbud fra: Bent, Marianne, Lise, Peter
1. Referat godkendt – Hanne vil gerne have tilsendt referater fremover.
2. Dagsorden godkendt.
3. Regnskabsinstruks vedr. ansvarsområder og økonomisk råderum for
menighedsrådets medlemmer samt Aksel (organist), Elna (kirkesanger), Sonja
(rengøring samt Trine (regnskabskonsulent) gennemgået. Flg. mangler at skrive
under: Peter, Marianne og Lise.
4. Intet at tilføje.
5. Meddelelser ved præster: ingen til stede
Meddelelser ved formand: Peter udfærdiger inventarliste vedr. kirkens
ejendele i embedsboligen.

Flg. plan er lagt vedr. koncerten med Sven-Ingvart Mikkelsen: Villy laver plakat.
Aksel byder velkommen. Hans Verner taler med Aksel om evt. ønsker for
udstyr og evt. forfriskninger i pausen.
Vedr. koncerten med Neanders Jazzmen: Villy laver plakat, Andreas laver
annonce i Digeposten i samarbejde med Kirsten Christiansen fra Toftlund
Menighedsråd, Andreas byder velkommen og sørger for ønsket bespisning af
bandet. Villy og Karen sørger for forfriskninger i pausen.
Meddelelser ved næstformand: Marianne vil gerne stå for arrangement til
byfesten næste år. Sangaften gennemført, men ikke ret mange deltagere.
Der er blevet klaget over utætte vaser på kirkegården – Hans Verner har for
nyligt skiftet alle.
2 kreditkort til Dagli’Brugsen virker ikke, så Karen har haft problemer med at
handle ind. Vil undersøge, hvorvidt det er Dagli’Brugsens IT-system, der ikke
virker optimalt.
Meddelelser ved kasserer: ej til stede.
Meddelelser ved kirkeværge: intet.
Meddelelser ved skovmand: skovvandring med skovfoged skal arrangeres til
bl.a. Vestskoven – sættes på som punkt til næste møde. Villy foreslår, at man
evt. laver et samarbejde med feriebyen.
6. Fremlæggelse af budget for 1. halvår: Tages ad notam, men da hverken Trine
eller Lise er til stede, udskydes dette punkt til næste møde.
Hans Verner afleverer underskrevet regnskabsinstruks og tilsendte regninger
til Bent.
7. Intet.

