Mødeindkaldelse og referat for MR- møde
Dato: 30.03.2017 kl. 19 i Kirkehuset
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), Maria Dusgaard König (MDK), Jytte Kristensen (JK)
Afbud fra: Jens Henrik Kristiansen (JHK),
Referent: Solveig Sørensen (SØ)

Ordstyrer: Olav Lynggaard

Sangvælger: Per Hørlyck
Oprydning eftermødet: Aase og Peter
-----------------------------------------------------------------------------

1. Siden sidst: Der er lavet en liste med sangvælgere og på-/afrydningsfolk til hvert MR
møde.(KFS). KFS rundsender.
------------------------------------------------------------------------------

2. Orientering/beslutning om: Kommissorier fra de enkelte udvalg.
Se dem igennem inden mødet og ret fejl og mangler. MR har i alle udvalg det overordnede ansvar.
Kommissorier er vedhæftet.
Menighedsrådet er øverste myndighed skrives på nederste linje i alle kommissorier.
Kirkegårdsudvalg: Kirkegårdsudvalget har ansvar for vedligeholdelse af kapel, maskinhus og
mandskabsbygning.
Bygningsudvalg: Vedtaget
Børn& Unge, musik udvalg: Nyt Kommisorium vedhæftet. Tilføjelse: Specialkonfirmander.
Organisten tilføjes som medlem af udvalget.
Diakoni udvalg: Nyt Kommisorium vedhæftet. Vedtaget.
Frivilligudvalg: Nyt Kommisorium vedhæftet. Vedtaget.
Sø retter kommissorierne. Kommissorierne godkendes endeligt på næste menighedsrådsmøde.

---------------------------------------------------------------------------------

3. Udseendet af denne indkaldelse OK – eller som vedhæftet forslag.
Beslutning: Fremover benytter vi det vedhæftede skema.
----------------------------------------------------------------------------------

4. Orientering omkring budgetter til de enkelte udvalg. Anni (AA)
Budgettal 2017 for de nye udvalg:
Bygningsudvalg
0,Kirkegårdsudvalg
0,Diakoniudvalg
10.000,Frivillighedsudvalg
30.000,Musik, børn & unge udvalg
18.000,Derudover er der musikbudget på 66.000,- og konfirmandkonto på 45.000,- og børnekonfirmander
på 7.000,-------------------------------------------------------5. Økonomi/Regnskab: Anni (AA) fremlægger status på regnskabet.
Kørselsgodtgørelse, Nyt bilag med cpr. nummer vedhæftet. Høj takst til alle, som kørte til Breklum.
Personalet får fremover laveste takst. Menighedsrådet får den højeste takst. AA undersøger, hvad
det vil koste ekstra, hvis personalet skal have høj takst.
Budget 2018 skal snart forberedes, derfor skal forslag snart fremlægges. Forslag skal foreligge til
næste møde. Budgetramme kommer 15.4.2017.
Regnskab for 2016 fremlagt. Yderligere information til godkendelse på næste møde.
------------------------------------------------------------6. Orientering fra Udvalg: Punkter som ikke er indeholdt i tidligere udsendte referater, eller noget
som skal offentliggøres. (OL)
Bygningsudvalg: (AHP), Forslag om opførelse af toiletbygning. Provstesyn giver grønt lys for at
søge midler.
Beslutning: Et flertal i menighedsrådet ønsker, at bygningsudvalget arbejder videre med forslag
om toilet i trappeopgangen og en tilbygning med dåbsværelse og toilet.
Orientering om 1-års syn af tårnet. Bygmesteren skal afrense de hvide plamager og reparere fuger.
Forespørgsel ang. fryser: forslag om indkøb af fryser til brug for forskellige aktiviteter.
Forespørgsel ang. højtalerskabe i kirken.
Kirkegårdsudvalget: (AA), Grus på kirkegården (JK) Orientering omkring arbejdet. Bør beses af
rådsmedlemmerne inden mødet.
Beslutning: Et flertal på 6 mod 4 ønsker gruset fjernet. Kirkegårdsudvalget beslutter ny grustype.

------------------------------------------------------------7. Offentliggørelse af menighedsrådsarbejde: Aase og Kathrine har lavet forslag til tekst. Hvor skal
det offentliggøres og hvor tit skal dette gøres? Vedhæftet forslag.
Beslutning: PS og MH hjælper med redigering af forslag til tekst. Indstik i Kirkenyt pr. 1. juni.
------------------------------------------------------------8. Nyt fra præsterne: (JHK og MDK) Evt. vagter til konfirmationer.
MDK:
Godt salmesangsprojekt med 4. klasserne.
Konfirmander på besøg i sognet.
Må en servicehund deltage ved konfirmation? Ja, men der skal informeres til de andre familier og
personalet.
Nyder sit nye kontor og fællesskabet med kolleger her.
Vagter til konfirmation:
St. Bededag kl. 9.30: AMP, PH,
Søndag 14. maj kl. 8.00: OL
Søndag 14. maj kl. 10.00:
Tjek kalender inden næste møde.
AMP snakker med kordegnen om telegrammer.
JHK har sendt mail:
Frivillighedsaften i Simon Peters kirke 25. april. Han foreslår at alle i menighedsrådet og personalet
skal have mulighed for at deltage.
Beslutning: Frivillighedsudvalget opfordres til at deltage. Tilmelding til JHK. Solveig Sloth, Maren
Frost Nielsen og Sø kan deltage med fuld betaling (løn og deltagerbetaling).
Kulturnat i Kolding den 25.8.2017:
Reformationsprogram med salmesang gennem byen. Afslutning med Luther lagkage på Axeltorv.
-------------------------------------------------------------

10. Kontaktpersonen: Nyt fra personalet. (MH) Ansættelse af person til rengøring og hjælp på
kirkegården, 25 timer.

Ansættelsesudvalg: har ansat en ny medarbejder på 25 timer/uge fordelt på 10 timers rengøring
og 15 timer på kirkegården. Susanne Lorenzen er ansat og begynder 1. maj.
(MH og JK)
Medarbejdermøde 9.3.2017:
Ønsker til bygningsudvalget vedr. drys i kirken.
Fotografering i kirken. Flytning af skiltet i våbenhuset. Ikke fotografering af personale i aktion.
Spørgsmål vedr. sikring af kordegnens arbejde.

11. Evt. 1.10.2017 kl. 12-17 Provstiet afholder arrangement for personale og
menighedsrådsmedlemmer.
Kolding kommune får tilsagn om at låne Kirkehuset til informationsmøde for 75-årige. Det bliver
mandag i uge 45 eller 46.
Sø aftaler nærmere.

--------------------------------------------------------------

Afslutningssang

Mødet sluttede kl.: 22.00

