
 

ANDST MENIGHEDSRÅD 

Beslutningsprotokol af menighedsrådsmøde 

Onsdag, den 20. februar 2019 kl. 17.30 

 

Afbud: Ingen. 

16. Godkendelse af beslutningsprotokol 15.1.2019. 
Beslutningsprotokollen blev godkendt 

Ole 

17.  Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. 

Ole 

18. Indkøb nyt lydanlæg  
Jeppe gennemgik det nuværende lydanlæg i kirken og 
de indhentede tilbud fra henholdsvis Schmidt Radio, 
Sicom, Oticon, Scantone. 
Det blev besluttet, at det er nødvendigt med indkøb 
af et nyt anlæg snarest muligt, da det gamle har været 
i stykker og ikke har virket siden november 2018. 
Jeppe kontakter Vejen og Gesten Kirker for at høre, 
hvordan erfaringerne er med deres anlæg. Hvis de 
ikke har nogen særlige bemærkninger, bestiller vi en 
prøveomstilling fra Scantone, som er det billigste 
anlæg og dækker vores behov. Den endelig 
beslutning om køb tages på næste 
menighedsrådsmøde. 

Jeppe 

19. Nyt fra formanden. 
Fællesmøde med Gesten, Bække og Veerst. Anita, 
Susanne og Ole deltager. 

Ole 

20. Nyt fra Næstformanden. 
Der er fundet personer til indsamling for  
Folkekirkens Nødhjælp. 

Viggo 

21. Orientering fra kontaktperson.  
Elisabeth går på barsel fra den 8.4.2019. 
Jakob er bevilget studieorlov i august og september, 
hvis der bliver behov. 

Birthe 
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22.  Orientering fra kassereren.  
Helle gennemgik differencerne mellem budget 2018 
og foreløbigt regnskab for 2018.  
Budgetmødet flyttes til den 15.5.2019 kl. 19. 

Helle H. 

23.  Orientering fra kirkeværge. 
Der blev bevilget Jeppe en ny PC. 
Der er indhentet tilbud på fejemaskiner. Indkøbet 
haster ikke, og det blev besluttet at indhente 3 mere 
sammenlignelige tilbud. 

Susanne 

24.  Orientering fra præsten. 
Der er stadig intet nyt om vikar for Helle. 
Helle orienterede om brev fra Høsterkøb Kirke og 
deres tiltag der. 

Helle T. 

25.  Lukket punkt.  Ole 

26. Lukket punkt. Ole 

27. Opsamling på mødet med Kirkefondet 23.1.2019. 
Diverse tanker efter mødet med Kirkefondet blev 
delt.  På næste møde starter vi på at konkludere 
nærmere for det videre sognearbejde.  

Anita 

28.  Næste møde 27. marts 2019 kl. 17.30 -20.00 Ole 

29.  Eventuelt. Ole 

30. Beslutningsprotokol læs og underskrevet.   

 


