Nr. 8

Dagsorden:
Menighedsrådsmøde

02-11-2017
Deltagere: Olav Lynggaard(OL), Anni Aarestrup(AA), Aase Bjerregaard Christensen (ABC),
Tove Sørensen(TS), Kathrine Føns Schultz(KFS), Flemming Fyhn(FF), Anne Marie
Pedersen(AMP) Per Hørlyck(PH), Michael Hjort(MH), Jens Henrik Kristiansen(JHK), Maria
Dusgaard König(MDK) Solveig Sloth (SOL)
Afbud fra følgende:
Sangvælger:
Oprydning:
Ordstyrer:
Referant:

FF, OL
Tove Sørensen
Solveig Sloth og Aase Bjerregaard
AA
Solveig Sørensen

Nummer Formål
Indhold
Punkt 1 Godkendelse af dagsorden og
rettidig fremsendelse af
dokumenter

Beslutning

Fremført af

Dagsorden godkendt.
Bilag ikke udsendt som
lovet.
Punkt 3 g tages på lukket
møde omkring
lønforhandling.
SOL ønsker at vide om
afbud til
menighedsrådsmøder af
hensyn til traktement.

AA

Punkt 2

Gennemgang af Kvartalsrapporter
Orientering fra Erfa møde

AA

Punkt 3

Status fra udvalgene incl.
byggeriet
a. Byggeriet i gl. Præstegård
b. Byggeudvalg

Information.
Kvartalsrapport
gennemgået.
Provstimøde for
kasserere, hvor
Kirkeministeriet har
meddelt følgende
angående gaver:
Ligningsmidler må ikke
bruges til gaver – dog
undtagelse ved
forfremmelser og
fratrædelser.
Information kun hvis der
er nyt eller spørgsmål til
referaterne.

Repræsentanter
for udvalgene

c. Kirkegårdsudvalg
d. Frivillighedsudvalg
e. BUM udvalg
f. Diakoniudvalg
g. Kontaktperson – information
om anmodning om lønregulering
h. Medarbejderne

3a. byggetilladelse er
kommet, men med øget
krav om branddøre på 1.
sal. Nærmere plan ikke
modtaget på trods af
rykkere.
3b. Tårnet er ikke vasket
som aftalt ved et-års
gennemgangen af tårnet.
Det skal være klaret
inden 15.11, ellers træder
garantien i kraft, så en
anden håndværker kan
udføre opgaven.
Forespørgsel om
udskiftning af radiator i
gangen i Kirkehuset.
Sikkerhed for at opgaven
udføres af autoriseret
VVS.
3c. Den 16/11 viser
kirkegårdsarkitekten
kirkegårdsudvalget og
personalet på kirkegården
sine ideer omkring
kirkegården.
3d. Referat kommer
snarest fra møde den
31/10.
3e. Legoevent 10-11/11.
11 børn tilmeldt på
nuværende tidspunkt.

Data Gården A/S

3f. Seks frivillige er
tilmeldt diakonikursus
den 6/11 i Lunderskov.

2

3g. Afholder MUSsamtaler.
Kursus omkring
brandslukning.
Julegudstjenester:
menighedsrådet plejer at
hjælpe med uddeling af
sangblade og oprydning.
Hvem vil hjælpe? MH

sender mail ud.
Konfirmander hjælpe
med indsamling?

Data Gården A/S

Punkt 4

3

Nyt fra præsterne

Punkt 5

Fremtidsplaner for
menighedsrådsmøder i det nye
kirkeår.
Aktuelle kirkelige emner tages op
set i forhold til vores vision:
Involvere mennesker i kirkens liv,
Involvere kirken i menneskers liv

Punkt 6

Navne- og mindeplader i
fremtiden

3h. Intet nyt
Information/orientering
JHK/MDK
MDK: 3/11 har vi stor
konfirmandevent for alle
hold sammen. Forskellige
workshops. Holdet fra
Ådalsskolen har to
pædagoger med.
Skolerne har arbejdet
med reformationen. De
kommer på besøg i
kirken.
JHK: Alle Helgen den
5/11 med kaffe i
Kirkehuset og
mindegudstjeneste for
døde i sognet.
BUSK den 29/10 om
reformationen. Spejderne
og Blæksprutten var
involveret. Stort kaffeog kagebord bagefter i
Kirkehuset.
Orientering
ABC
Beslutning og proces.
Forretningsudvalget
ønsker at diskutere
kirkens liv og emner,
som relaterer hertil i max.
30 minutter på hvert
møde. Forslag om at lade
emnevalget gå på skift
blandt menighedsrådets
medlemmer.
Første gang efter nytår,
hvor MDK og JHK deles
om oplæg.
Godkendelse
ABC
Regulativ om opsætning
af navne- og mindeplader
er vedtaget med 6
stemmer for, og 4 undlod
at stemme.
Angående spaden i

Punkt 7

Møderække for 2018 gøres klar af
OL

Punkt 8

Vedtægt for Sekretær
er omskrevet til nutidige forhold

Punkt 9

Orientering om mødet den 24.
nov. §11 i Bekendtgørelse af lov
om Menighedsråd

Data Gården A/S

Punkt 10 Div.

4

Kirkehuset:
Forslag om at indgravere
begivenhed og årstal
direkte på spaden og
fjerne navneskiltene.
Tages op på næste møde.
Orientering
25/1, 22/2, 22/3, 19/4,
31/5, 23/8, 27/9, 25/10,
23/11 julehygge, 29/11.
Godkendelse
Vedtægten godkendes.
Der skal tilbydes kursus
til menighedsrådet i
brugen af DAP.
Orientering
Husk at indkalde
suppleant ved afbud til
konstituering den 24/11.
Der skal vælges:
Formand, næstformand,
kasserer, kontaktperson,
sekretær, kirkeværge,
underskriftbemyndiget,
bygningssagkyndig.
Forespørgsel om
gruslaget på kirkegården.
Det er for løst for
kørestole. Det sætter sig
efterhånden. Det rives
ikke længere hver fredag.
Tages op i
kirkegårdsudvalget.

AA

ABC

AA

Alle

