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Menighedsrådsmøde i Bedsted – Grurup sogn mandag den 14-05-2018 kl. 19.00 i
konfirmandstuen.
Afbud fra Kent Arne
Til stede: Arne Bækgaard
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Økonomi. ved M T
a. Kvartalsrapport for 1. kvartal 2018.
b. Budget 2019.
3. Referat fra provstiudvalget. ved B M J
4. Byggesagerne. ved B M J
a. Gennemgang af revideret tidsplan for
præstebolig og sognegård.
b. Behandling af projektforslag for præstebolig og sognegård med revideret budget.

5. Opslag af præstestilling. ved B M J
a. Opstilling af tidsplan for forløb af præsteansættelse. (husk kalender)
6. Kommende arrangementer: ved B M J
a. Kirkesyn tirsdag den 15-05-2018.
b. Medarbejdermøde torsdag den 17-05-18.
c. Besigtigelse af Bedsted kirke ved Nationalmuseet onsdag den 30-05-2018.
d. Kirkevandring Stagstrup tirsdag den 12-06
(også møde i menighedsråd)
e. Medarbejderudflugt og kirkekaffe.
7. Kommunikationsplan. ved aktivitetsudvalget

Godkendt. Punkt 4c : erstatningslokaler
a) 1. kvartalsrapport gennemgået. Ligningsbeløb
for 2019 er det samme beløb som i 2018. Boliglån
på 4.000.000 begynder afdrages i 2019.
b) Budget diskuteret og forhåndsgodkendt.
Gennemgået.
a) Bent refererede fra et møde med
arkitekterne. Forsøg på at begynde
tidligere end det foreliggende udspil fra
arkitekterne. Licitationsmateriale udsendes
inden sommerferien. Forslag blev fremlagt.
Der skal foretages miljøgennemgang af
præstegården inden nedrivning, samt en
geoteknisk undersøgelse af jorden.
b) Behandlet.
c) Erstatningslokaler i efteråret 18 blev
diskuteret. Bent diskuterer muligheder
med provsten.
Bent gennemgik tidsplanen.

a) 8.30 Grurup. Derefter Bedsted.
b) Ok.
c) 8.00-11.00. Bent og Asger byder dem
velkommen.
d) Menighedsrådsmødet flyttes til mandag 11.6.18.
e) Kirkekaffe 17.6. Vivi. Udflugt den 9.9. Dorrit,
Asger og Inger.
Inger refererede fra aktivitetsudvalgsmøde og
fremlagde en årsplan med PR.

8. Udvalgene:
a. Kirke – og præstegårdsudvalget. ved D B O
b. Kontaktpersonen. ved V B J
c. Kirkeværgen.
d. Aktivitetsudvalget. ved I B V

9. Sognepræsten.
10. Eventuelt.
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a) Ny cirkulationspumpe.
b) MUsamtaler og APV for graver og medhjælpere
gennemført.
Fyraftenmøde: Husk at føre alt til referat, også ved
kirkesyn, og afholdelses af ferie.
Ny ferielov, husk det ved næste budget.
Databeskyttelsesloven gælder fra 26. maj. Pas på
følsomme personoplysninger som fx religiøse
tilhørerforhold. Ingen kommunikation med private
mail med følsomme oplysninger. Menighedsrådet
har foretaget de nødvendige forholdsregler.
c) Intet.
d) By nigth den 8. juni. Referat fra seneste
møde.
Intet.
Intet.

