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Beslutning

Siden sidst: Provsten og
bygningssagkyndig gennemgang af
bygninger.

PS frasiger sig ethvert
ansvar ang. trampolin, hvis
en kommer til skade.
Den fjernes i uge 18.
Godkendes

Kvartalsrapport 2017 jan-marts
Budget 2018 indsendes i Maj
Årsregnskab 2016 godkendes med
teksten: Vamdrup Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 19981215, Regnskab 2016,
Afleveret d. 31-03-2017 11:11
Vedtægtsændringer: Specificering af
kørepenge og takst. Vedtægtsændringer
eftersendes på mail.

Alle vedtægter skal revideres på næste
møde.
Godkendelse af kommissorier fra mødet
30.03.2017
På mødet udleveres nye kommissorier
til mappen.
Nyt fra præsterne:
Vagter til konfirmation:
St. Bededag kl. 9.30: AMP, PH,
Søndag 14. maj kl. 8.00: OL,
Søndag 14. maj kl. 10.00: OL,
Tjek kalender inden næste møde.
MDK: Slutspurgt inden konfirmation.
Intet Internet på kontoret her.

Fremført
af
OL

AA
Godkendes

Godkendes. Ændring i
Personalehåndbogen pr.
27/4 2017. Pr. 1/7 hæves
kørselstaksten, så alle altid
får den høje takst.

ABC

Godkendes
OL

ALLE
Afklaring. Vi spørger
frivillige om at hjælpe

OL kontakter en reparatør

JHK: I 2020 fastholdes en konfirmation
St. Bededag, selvom der kun er to hold.
Kursus om frivillighed for Haderslev
stift arrangeret af Kirkefondet. Indlæg
fra Vamdrup kirke om vores struktur af
frivillige. Godt arrangement med ny
inspiration.
Næste indsamlingsprojekt i kirken. Skal
vi vælge et nyt eller fortsætte med
Kirkens Korshær? Vælges inden
sommerferien.
19.9.2017: sogneaften med besøg fra
Den Centralafrikanske Republik
(indsamlingsprojekt for et par år siden).
Provstiets præster holder
forretningsmøde i Kirkehuset 16.5.
Skærtorsdagsarrangement: god aften
med lækker mad. Delte meninger om
filmen Nøgle hus spejl. Fin
værtinderolle fra ABC. 48 tilmeldte.

ABC vil gerne være med til
planlægning næste år.

2. påskedagsarrangement i Hjarup:
fantastisk dag med påskeæg, -hare og
engel. Mange unge deltog. Ca. 20
frivillige engageret.

Hewlett-Packard Company
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Nyt fra udvalgene: Punkter som ikke er
indeholdt i tidligere udsendte referater,
eller noget som skal offentliggøres.

Punkter, der skal
offentliggøres fra udvalgene, Alle
skal med på
etmenighedsrådsmøde, så
det kommer i referatet.

Ansøgning fra bygningsudvalget om
15.000 kr. til tegning ang. toilet i
kirken.

Projekt toilet i kirken
udsættes et år. Det kan
tænkes sammen med en
større renovering af kirken
indvendigt.

Oliering af vinduer i Kirkehuset?

Et flertal stemte for
afrensning og fremtidigt
vedligehold
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Nyt fra kontaktpersonen, MH:
Susanne Lorenzen begynder som
gartneri- og rengørings-medarbejder
1.5.2017.

MH
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Nyt fra medarbejderrepræsentanten:

JK

Orientering vedr. praktikanter på
kirkegården.
Kloakering i Vestergade: kan vi gøre
Kirkeværgen kontakter
opmærksom på konfirmationerne, så der selskabet.
bliver plads til at passere?
9
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Referater fra udvalgsmøder. Ønske om
mere specifikke referater, med
orientering og beslutninger, hvor der
ikke refereres til andre bilag.

Orientering. Skriv
dagsordenen ind i referatet.
Skriv både for- og efternavn
på involverede personer.

Styring af referater og arkivering på
DAP, eventuel kursus i brugen.
Hvordan vil vi bruge dette redskab
fremover?

Orientering og snak om
brugen med eventuel
konklusion.
Der kommer ny version i
efteråret. Vi afventer.
Løs snak om ønsker.
Julefrokost 24.11.2017.

Eventuelt:
Skal der være en udflugt for personale,
MR og påhæng?
Henvendelse fra borger ang. parkering

OL svarer.

Nyhedsbrev som indstik i Kirkenyt

Hewlett-Packard Company
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AA deltager i årsmøde for
Distriktsforeningen af menighedsråd
Afsluttes med sang og fadervor

Kl. 21.45

OL

OL

OL

