Faurholt Menighedsråd 2016 – 2020.
Referat fra menighedsrådsmøde den 21.-02.-2020 i Kirkely.
Deltagere: Niels Willumsen, Niels Ove Grøn, Erik Sahlholdt, Anne Kristensen, Ina Wive, Agnete
Fenger, Erna Furbo Koch, og Hanne Grøn, referent.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Økonomi.
a. Jørgen gennemgår regnskabet, og det godkendes.
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3. Nyt fra formanden.
a. Fra sidste referat: ”Niels undersøger, om det er muligt at komme på infoskærm ved indkørsel til
Ikast med reklame om søndagens gudstjeneste.” For et enkelt arrangement koster det ca. 1500,kr. For et halvt år koster det ca. 5000,- kr.
4. Nyt fra præsten/præsterne.
a. Uddeling af dåbshilsner. Erik deler dem ud. Der er puslespil til 5-års jubilarer.
b. Kan Jes ligge noget på kirkens hjemmeside/Facebook ? Jes bliver sat ind i det indenfor den
næste måned.
5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten.
a. Ellen har et ønske om at få den øverste bænk i kirken fjernet. Det er accepteret.
b. Joy og Merete får fjernet deres rådighedstillæg, fordi de ikke kan synge til arrangementer midt i
ugen. Arne følger op på den lønmæssige del.
6. Arrangementer.
a. Evaluering af nytårsfesten. Det var en succes med et godt fremmøde.
b. Generalforsamling distriktsforeningen den 2.-3. kl. 19-22. i Engesvang. Niels og Niels Ove
deltager.
c. Kirkeaften med Jens Peter Garne torsdag den 26.-3. kl. 19.00.
d. Menighedsmøde den 12.-5. Der arbejdes videre på, om der skal laves en rytmisk gudstjeneste i
den forbindelse. Drøftelse af 2-årig valgperiode, hvilket fravælges. Dannelse af valgbestyrelse:
Niels Ove, Niels, Arne og Agnete. Det undersøges, om Agnete må deltage i udvalget, da hun er
suppleant. Vigtigt at fortælle den gode historie om, hvorfor man sidder i menighedsrådet.
e. Møde med Borgerforening mandag den 30. marts kl. 17.00. Niels Ove og Niels deltager. Der
gives en jubilæumsgave til Borgerforeningen.
f. Gospelkoret ønsker at komme ud at synge i andre kirker og har sendt ansøgning ud til omegnens
kirker uden respons endnu.

g. Forslag til kirkeaftener efterår. Punktet udsættes til næste menighedsrådsmøde.
h. Sommerudflugt. Anne, Niels og Jes er i udvalget.
7. Kirken/Kirkely.
a. Reparation af rygning og tag. Der skal en ny rygning på.
b. Udsmykning af Kirkely. Fra sidste referat: ”Der skal samles ind blandt nuværende eller tidligere
Faurholt beboere. Agnete spørger i Jyske Bank, om de vil støtte. Niels er ansvarlig. Jes spørger, om
Karin Vestergaard kender til nogle fonde, som man kan søge.” Jyske Bank giver ikke gaver. Erna
kontakter glaskunstner for bestilling af udsmykning, som tidligere aftalt.
c. Fra sidste referat: ”Kirkelåge renoveres. Poul Koch tager lågen ned, så den kan restaureres. Niels
Ove sørger for sandblæsning og galvanisering.” Der bestilles en håndværker til renovering af lågen.
Niels Ove er ansvarlig.
d. Engangsønsker: Lydanlæg i kirken. Niels Ove er ansvarlig for at indhente 2 tilbud.
e. Infotavle ved kirken/Kirkely for besøgende. Punktet udsættes til næste menighedsrådsmøde.
8. Kirkegård.
a. Tømning af silo. Punktet udsættes til næste menighedsrådsmøde.
9. Gudstjenester.
a. Kollekt, hvem samler vi ind til ? Jes laver en indsamlingsliste.
b. Rytmisk musik efter Birthe Møberg’s ønske. Forslag om rytmisk gudstjeneste i maj.
c. Powerpoint styres af kirkesangeren/præsten.
d. Eksempel på kirkeblad fra andre kirker. Jes er ansvarlig for nytænkning omkring information om
gudstjenester og arrangementer, - måske på A4 side som foldes.
10. Sognehuset.
a. Udskiftning af tagplade. Det skal ordnes, når liften er ved kirken.
b. Vandrens til opvaskemaskine. Der er styr på det.
c. Lydanlæg, hvordan får vi det til at virke ? Jes ser på det.
11. Dato for næste menighedsrådsmøde. Den 24. april kl. 15.00 i Kirkely.
12. Eventuelt.
a. Dåbsklude (Hanne). Det er vi interesseret i.
b. Husk at give Erna besked, når der aftales et arrangement i Sognehuset.
c. Stativ til flyer’s i Kirkely købes af Niels Ove.
d. Jes ønsker at få lavet et årshjul med kirkens arrangementer. Det kommer på som et punkt til
næste menighedsrådsmøde.
e. Engangsønsker, - papir udfyldes af Anne.
f. Arne undersøger, hvad en robotklipper koster.
Referent Hanne Grøn.

