Beslutning

Orientering fra PR-udvalget, jf. tidligere
udsendt materiale

LKU, Lokal KirkeUdvikling. Kursusforløbet

Pkt. 3

Drøftet og taget til efterretning.

Menighedsrådet søger provstiet om 200.000 kr i budget 2017. Der
skal indhentes 3 tilbud.
Lyddelen venter til senere.

Provstiet udbyder gratis kursus i førstehjælp 6.juni 12.00-16.30 og
17.juni 8.30-13.00.

- Energimærkning. Sognets bygninger skal
Vi afventer provstiets udspil
energimærkes (kirken undtaget), Stiftet
foreslår der indhentes tilbud provstivis.
- Kursus i projektledelse 24. - 26 maj på Fyn,
pris 7.500 kr. plus transport

Fællessang

Formål

Pkt. 2
AV-udstyr til
kirken

Pkt. 1
generel orientering
fra
formand/næstform
and

Nr. og overskrift
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Tidspunkt

Sangvælger: Poul Tegllund
Referent: Birtemarie Sørensen
Deltagere: Jens Kock (JFK), Anni Aarestrup (AAa), Poul Tegllund (PT), Michael Hjort (MH), Bjørn Laursen (BL), Olav Lynggaard (OL), Kathrine
Føns Schultz (KFS), Inga Juhl Nielsen(IJN), Christina Graversen (CG), Birtemarie Sørensen (BS), Jens Henrik Kristiansen (JHK), Maria Dusgaard
König (MDUK) og Jytte Kristensen (JK)
Afbud: CG

Menighedsrådsmøde torsdag den 28. april 2016 kl. 1900
Holdes på Cafe Mødestedet, Jernbanegade 3

Vamdrup Menighedsråd

Pkt. 7
Honorarsatser

Jf. orientering på tidligere møde ændres
måden ved honorarberegning. Vamdrup sogn,
FK medlemmer 3.001 til 5.000 udløser 48.000
kr. til fordeling.
Forslag: Formand 18.000, kasserer 11.500,
kontaktperson 11.500 og kirkeværge 7.000

Kursus for valgbestyrelse 10.08.16 kl. 1830 –
2030, Brændkjærkirken.
Tidslinje for valget ligger på DAP under
nyheder fra KM

Rekrutteringsmøde
den 10.05.16 oplæg, hvem/hvordan. Check
evt. valgportalen via Landsforeningens
hjemmeside

Pkt. 6
Deltagelse i Kirkefestival, opfølgning fra
Menighedsrådsvalg sidste møde pkt. 8 (CG, OL og BS)

Honorarsatser vedtaget.

JFK laver oplæg til mødet.

Forslag: Vi vil lave en bod, hvor vi skal deltage på skift. Vi får en
lilla t-shirt. Vi laver en lille konkurrence for på den måde at få folk i
tale. KFS, Aaa og IJN er forhindret i at deltage.
Udvalget laver en plan til næste møde.

1945
1950

1930
1945

Jævnfør sogn.dk var der per 1. januar 2016 4.944 medlemmer af
1927
folkekirken i Vamdrup sogn, der skal således vælges 9 medlemmer til 1930
menighedsrådet

Formel vedtagelse af antal rådsmedlemmer

Pkt. 5
Fastsættelse af
antal
rådsmedlemmer

1925
1927

Det blev vedtaget.

1925

Pkt. 4
Godkendelse af vedtægt. Fremlagt på sidste
Forretningsudvalg møde og med rettelser.

er afsluttet, men udvalget indstiller at det
fortsætter arbejdet med ca. 2 årlige møder

Pkt. 11

Tilpasning af kommissorium 2013 til det nye

- Referater fra udvalgsmøder – skal de ud til
medarbejdere og frivillige

- Bonusløn til personalet, ekstratimer vedr.
byggeri

Punktet tages op på næste møde.

Frivilligaften: 30.september. Maren Frost Nielsen, Solveig Sørensen,
Solveig Sloth, MH og BS planlægger aftenen.
Kørselsgodtgørelse i forbindelse med arbejdsudleje afregnes med høj
takst.

Alle referater sendes også til JK, som så lægger dem i frokoststuen.

Ekstra timeforbrug i forbindelse med byggeriet afregnes med
entreprenøren.
Bonus: Vi giver 200 kr pr ansat, som deltager i et socialt
arrangement.

Der er et ønske om fælles kursusdag sammen med menighedsrådet.
Vi skal huske at rydde bedre op efter arrangementer i Kirkehuset.

2045

2030
2045

- Medarbejdermødet, referat er rundsendt

Pkt. 10
Kontaktperson

Konfirmationerne er veloverståede: ros til præster, menighedsråd og 2000
band.
2010
Vi er færdige med at samle ind til SAT-7, så vi skal have et nyt dansk
projekt.
Mobilepay skal ændres til Mobilepay Business
Besøgstjenesten: Der er 6 besøgsvenner. Der er brug for nye
besøgsværter m/k.
2010
2030

JHK
MDUK

Pkt. 9
Præsterne

Fremadrettet skal et evt. over/underskud på budgetterede renter af
1950
stiftsmidler ikke umiddelbart indgå som en del af kirkegårdens
2000
regnskab, men bør kunne anvendes efter behov/ønsker fra de enkelte
udvalg.

PAUSE

Foreløbig driftsramme 3.758.000 kr.
HUSK eventuelle budgetønsker snarest

Pkt. 8
Orientering om
budget 2017

Pkt. 15
Oplæsning og
underskrift af
referat

Pkt. 14
Eventuelt

Pkt. 13
Gl. præstegård

Orientering:
- Tårnrenovering
- Ny præstebolig

Pkt. 12
Bygningsudvalg

Orientering om status på ombygning

- Pinsegudstjenesten, hjælpere til
efterfølgende arrangement og opstilling til
samme

menighedsråd, eks. som (drejebog til
udvalgene)

Kommissorier

Godt arrangement/børneevent afholdt den 12. april
Kirkegårdsvandring den 18. maj
Middag på tværs 20. maj
Medlemmer fra provstiudvalget har været på besøg og haft en snak
om kirkegården med JK og PT

Der skal bruges mellem 125.000-150.000 kr til inventar.
Der arbejdes videre med at finde en samlet pris på arbejdet.
Opfordring til at der laves retningslinjer for brug af den gamle
præstegård, når den er klar til brug.
Navn til den gamle præstegård skal findes

Niels Åge Sørensen har meldt sig som tårnguide. Der vil være
plancher, så man kan blive orienteret om byggeriet (De skal stå i en
pavillon uden for kirken)
Opsætning + nedtagning af pavillon/caféborde lørdag kl 15: MH
(lørdag), JFK, IJN og Ove Skare

Orientering om den ny præstebolig.
Møde 29.4 med byggefirmaet og arkitekten.
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