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Dagsorden

Beslutning

1.
Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2.
Økonomi
Årsregnskabet for 2016
Godkendelse af regnskab for 2016
(VL)
Årsregnskab vedlagt
Kasseeftersyn december 2016
Bilag vedlagt.

T.E.J.

Årsregnskabet for 2016 blev godkendt med følgende
stempel: ”Balle Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22637312,
Regnskab 2016, Afleveret d. 28-03-2017 19:23”
Balle Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22637312, Regnskab
2016, Afleveret d. 28-03-2017 19:23
Protokollatet blev behandlet og godkendt af menighedsrådet.

Budget 2017
Teknisk gennemgang af kirkens
Tom Ebbe Jakobsen gennemgik regnskabsopbygningen.
regnskabsopbygning med baggrund
i budget 2017 (TEJ)
3.
Ordensregler for Hvinningdal
kirke
Forslag til nye ordensregler for
Hvinningdal kirke vedlægges
(opdatering udleveres evt. på
menighedsrådsmødet).
De nugældende ordensregler fra
1995 vedlægges.
4.
Ny kirke i Balle sogn
Forslag til indsigelse i forbindelse
med den nuværende lokalplan
hørring.
Ændring går på højden af kirke og
tårn.
5.
Sogneindsamling

6.
Konfirmationsvagter

Vedtægterne for Hvinningdal Kirke blev godkendt.

Forslag til indsigelse blev vedtaget.

Hanne Østergaard fortalte om sogneindsamlingen som gik
rigtig godt. Der blev indsamlet knap 45.000 kr. Der rettes en
stor tak til alle de medvirkende.

Inger Fomsgaard uddelte skemaer over konfirmationsvagter
og redegjorde for praktikken i forbindelse vagterne. Hun bad
om, at man hurtigt vender tilbage med de tidspunkter, man
har mulighed for at tage.

7.
Klaver til plejecenter
Ballelund er nedlagt og en stor del
Balle Menighedsråd vil foreslå, at der ansøges om 5% midler
af beboerne er flyttet til Marienlund i provstiet fra alle sognene i Silkeborg.
plejecenter i Mariehøj sogn.
Silkeborg og Mariehøj sogne
betjener plejehjemmene i Mariehøj
sogn, herunder sikrer musikken og
Mariehøj menighedsråd forespørger
i den anledning – da det også er
borgere fra Balle – om Balle sogn vil
være med til at finansiere et nyt elklaver til plejecentret.
Balle menighedsråd kan tage stilling
til følgende:
-Balle menighedsråd yder støtte til
el-klaver
-Balle menighedsråd foreslår, at der
søges 5% midler, sogne i
fællesskab
-Balle menighedsråd flytter sit
klaver fra Ballelund til Marienlund
plejecenter (Balle sogn har udlånt
klaver til Ballelund. Efter sigende
skal det ofte stemmes (dette
undersøges))
8.
Til og fra udvalg

Kirke- og kirkegårdsudvalg: Udvalget har færdiggjort
vedtægterne på kirkegården, som er godkendt af
menighedsrådet. På kirkegården bliver der ansat en
medarbejder i en 9-måneds stilling og en medarbejder i en
500-timers stilling. Balle Kirkes tårn og våbenhus er blevet
kalket. Cementindgangsportalerne ved en af indgangene til
kirkegården er blevet repareret. Det blev debatteret, hvor og
om der skal være robotplæneklippere omkring sognegården
og ved kirkegården. Det vil blive nærmere undersøgt.
Kunstudvalget: Gallerie Moderne har bevilliget 5.000 kr. til
Balle Sogn.
Aktivitetsudvalget: I forbindelse med arrangementet
Skærtorsdag blev det bestemt, at der som minimum skal
være 15 tilmeldte.
Kommunikationsudvalget: Der er et ønske om at
søndagenes navne fremgår af Balle Sogns hjemmeside.

9.
Til og fra kontaktperson

10.
Til og fra
medarbejderrepræsentant

Kirsten Bjerre Pedersen oplyste, at der er lavet en erfagruppe for kontaktpersoner. Det 1. møde har været afholdt.
Kirsten Bjerre Pedersen og Ellen Skamris Jeppesen udgør
ansættelsesudvalget i forbindelse med ansættelse af
gravermedhjælpere.
Dianna Marciniak fortalte, at motetkoret holdt en rigtig dejlig
koncert i Hvinningdal Kirke.

11.
Til og fra
provstiudvalgsrepræsentant

Det er årsregnskaber og budgetter der i øjeblikket er på
dagsordenen i provstiet.

12.
Til og fra stiftsråds repræsentant

Der har været budgetsamrådsmøde i Kirkeministeriet.

13.
Til og fra præsterne

Lars Kirkeby fortalte om et maleri en konfirmand har malet.

14.
Eventuelt

Balle sogn, den 28. marts 2017

underskrifter

Villy Larsen oplyste, at Hvinningdal Kirke vil blive malet når
konfirmationerne er overstået. Frederik Grønfeldt takkede for
gaven i anledning af sin runde fødselsdag.

