,Mødeindkaldelse og referat for MR- møde

Dato: 23.02.2017
Deltagere i mødet: Aase Bjerregaard Christensen (ABC), Peter Skousen (PS), Kathrine Føns Schultz (KFS), Flemming Fyhn (FF), Anne
Marie Pedersen (AMP), Michael Hjort (MH), Anni Aarestrup (AA), Olav Lynggaard (OL), Per Hørlyck (PH), Jens Henrik Kristiansen
(JHK), Maria Dusgaard König (MDK, Jytte Kristensen (JK)
Afbud fra: Maria (MDK) Flemming (FF)

Referent: Aase Bjerregaard Christensen

Ordstyrer: Olav Lynggaard

Sangvælger: Kathrine Føns Schultz
Oprydning eftermødet: Anni Aarestrup, Per Hørlyck
----------------------------------------------------------------------------1. Siden sidst:

Orientering om referent (OL)
Solveig Sørensen er fast referent, der lægges i øvrigt en plan for sangvælger, og klargøring og oprydning v. KFS

2. Orientering/beslutning om: (OL)
3. Energirapport på bygninger,(vedhæftet). Er der noget bygningsudvalget kan arbejde videre med?
Beslutning: Ja og der blev talt om isolering af varmerør.
4. Kirkehuset, ønske om lån af huset til afholdelse af fødselsdag for deltidsansat. Retningslinjer for Kirkehuset, fra 2010 giver ikke
mulighed for det.
Beslutning: Vi holder os til regulativet og siger nej.
5. Kursusønske, ønske fra honoraransat om betaling af kursus over 2 år, 2 x 3400,- Kursusbudgettet anvendes hovedsageligt til
fastansatte, vikarer kan søge om det.
Beslutning: Forespørgsel på kurset afvises p.g.a honoraransættelse, som ikke er dækket af regelsættet.
6. Regnskab: Anni (AA) sørger for mere en ”kigge” adgang til regnskabssystemet, da vi ellers er sårbare på dette punkt. Orientering
om budget til alle udvalg.
Beslutning: AA får adgang til systemet og bank.
7. Offentliggørelse af referater (KFS) Hvordan gør vi det nu og hvordan sørger vi for at så mange så muligt kan se det vi arbejder
med.
Orientering fra Kathrine om hendes ønsker til det.
Beslutning: Enighed om at vi formidler bedre ud til borgerne omkring menighedsrådets arbejde. KFS og ABC
kommer med et oplæg til næste Menighedsrådsmøde.
8. Nyt fra præsterne: (JHK) Evt. om skærtorsdags arrangement, orienteres af (ABC)
Arrangementet er planlagt og offentlig gjort i Kirkebladet.
Orientering fra Jens Henrik: 5. febr. Workshop for konfirmander og forældre kombineret med Gospel sang. Koncert med det kristne
gymnasie kor. Salme kendskab for 4. klasser i Vamdrup og derefter samles elever fra Kolding skoler 8. marts om formiddagen i
Brændkjær Kirken. Fælles gudstjenesten 2. påskedag i Hjarup Kirke. Landsindsamling for Folkekirkens nødhjælp foregår den 12.
marts i Vamdrup by. Guldkonfirmation i Vamdrup den 7. maj og efter følgende orientering om kirken. Stiftet har foretaget
gennemsyn af vores kirkebogsføring er foretaget uden anmærkning.
9. Orientering fra Udvalg: Punkter som ikke er indeholdt i tidligere udsendte referater, eller noget som skal offentliggøres. (OL)

Bygningsudvalg: AHP, formand.
Pumpestation bliver etableret og kloakrøret fyldt med beton (PH)
Vi har fået nyt tilbud på Præstegårdshaven og det ene tilbud er incl. kanter rundt om huset. Det nye tilbud sendes til provsti
kontoret for godkendelse. Messehagel – den grønne er slidt og lokale kræfter har tilbudt sig på projektet. Det skal medtages i
budgettet og udvalg nedsættes KFS, Solveig Sloth og præsterne.
Besøg ved Gaurslund kirke for at besigtige tilbygningen til kirken. Toiletter og rum for dåbsgæster har en fremtidig interesse at få
projekteret. Afklaring om, hvilke instanser der skal involveres, hvis det bliver en fremtidig mulighed. Byggeudvalget kommer med et
oplæg til næste menighedsråds møde.
Den 29. april er der Sognebesøg fra provstikontoret, og det forventes at alle medlemmer er til stede på dagen.
Kirkegårdsudvalget: AA, formand.
Ansøgning om midler til udviklingsplan, div. (AA) Ansøgningen er afvist og medtages i budgettet for 2018.
Den gamle præstegårdshave er under beskæring og sletning af bede. Der er åbnet op fra haven mod syd.
Trampolinen skal fjernes, JK.
Bygningsudvalget: Gennemgang med provstiet d. 29-3 (AMP)
Kommissorier til de resterende udvalg skal være klar til d. 10-3. (OL)

10. Kontaktpersonen: Nyt fra personalet. (MH)
Personalesituationen klares ved interne ressourcer.
Medarbejdermøde den 9. marts og OL deltager.
Turen til Breklum: Referat er vedhæftet med nye udvalg og ændrede visioner. Orientering fra Olav (OL)
Beslutning: KFS indgår i frivillighedsudvalget, PS indgår i frivillighedsudvalg
Indkalde til 1. møde i de nye udvalg:
Diakoni: Solveig Sørensen
Musik, Børne & Unge, MH
Frivillighedsudvalg: ABC
Budgetter til de forskellige udvalg medtages til næste menighedsrådsmøde, AA
Orientering om ombygningen fra præstebolig til administration, Jytte og Olav. (JK og OL) Overslag fra Arkitekterne Vejen modtages
d. 21-2 og videresendes derfor først der. Jytte gennemgår tegninger, Olav orienterer om forløb og de stillede krav til ombygningen.
Vedhæftet er tegninger og skemaer over inventar og hvad der efter vores oplæg skulle ske i de enkelte rum. Mailkorrespondance
mellem arkitekt og Kolding Kommune, samt min rykkermail.
Beslutning: Beslutningen blev at der arbejdes videre med plantegningerne. PS og KFS ikke for. Der arbejdes videre
med indhentning af priser osv.
Eventuelt: Referaterne skal evt. nummereres fremover, forslag.
Beslutning: Alle medlemmer skal tjekke deres mail mindst 2 gange ugentlig.
Beslutning:Organisationsdiagram
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Beslutning: Menighedsrådsmøder skal afsluttes kl. 22.00 og punkterne skal prioriteres af forretningsudvalget.

-------------------------------------------------------------Afslutningssang

Mødet sluttede kl.:23.00

