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Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 8.november 

2017 kl. 19 på Kirkegade 23,Thorsø. 
 

Til stede: Jakob Fink, Inge Bugge Christiansen, Aase 
Lejsgaard, Vivi Østergård, Begitte Kviesgaard-Thomsen, Gurli 

Pedersen, Jette Sørensen, Alis Nielsen. 
 
 Dagsorden: 

 
 
1. Gennemgang og godkendelse af kvartalsrapport ved Jette Sørensen 

Kvartalsrapport godkendt og underskrevet. 
 

2. Udfærdigelse og underskift af ny regnskabsinstruks 
Ny regnskabsinstruks udfærdiget og underskrevet. 

 

3. Opfølgning på synsrapport 2017 
Ny haspe på luge bag alteret er påsat 

En nyindkøbt kirketavle opsættes snarest mulig ved indgangen til kirken 
Behandling mod alger på graverhusets tag er udført 
Overdækning ved robotklipper er udført 

Udskiftning af afdækning på samleskab ved robotklipper er udført 
Top på udvendig elstik nord for kirken er udskiftet 
Svalereder langs kirkens nordvæg nedtages til foråret. Opsætning af 

afdækning udføres til foråret 
Fugning mod nord indvendig i kirken ved kasseloft mod kirkevæg er udført 

Der er indhentet tilbud på reparation af fuger, algebehandling af vestside og 
nordside af kirken og pletkalkning af våbenhuset indvendig. 
Der indhentes yderligere et tilbud 

 
4. Orientering ved formanden 

Der købes 25 julehæfter til børn, pris 500kr. 
Robotklipperen er sat i vinterhi. Der er lavet en serviceaftale til 1495kr årligt 
hos MotorCentrum. 

 
5. Orientering fra kontaktpersonen 

Der er lavet ansættelsesaftale med kirkesanger Charlotte Strøm Harder Bang 

pr. 15.november 2017 
Der er aftalt medarbejder møde til den 6.december kl. 16.30 i Sognehuset 

Thorsø 
 
6. Kirkens økonomi 

Intet  
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7. Orientering fra kirkeværgen 
Intet 

 
8. Orientering fra graveren 

Der er problemer med gasfyret. Graveren kontakter Byens VVS 

 
8.A Orientering ved præsten 
       Er godt i gang med arbejdet 

 
9. Orientering fra præstegårdsudvalget 

Aktiviteter er lagt ind på DAP under arkiv 
 
10.Valg af formand, næstformand, kirkeværge, kontaktperson, sekretær,                      

     valg til præstegårdsudvalg, valg til aktivitetsudvalg, valg til kasserer 
Formand Inge Bugge Christiansen 
Næstformand Aase Lejsgaard 

Kirkeværge Aase Lejsgaard 
Kontaktperson Inge Bugge Christiansen 

Sekretær Gurli Pedersen 
Præstegårdsudvalg Vivi Østergård 
Aktivitetsudvalg Inge Bugge Christiansen og Begitte Kviesgaard-Thomsen 

Kasserer Vivi Østergård 
 

11.Fastlæggelse af næste års møder 
Formanden sender forslag til mødedatoer ud til rådet. 

 

12.Eventuelt 
Intet 

 

                                                    
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


