Nr.2

Mødeart:
Menighedsrådsmøde
Kl. 19 i Kirkehuset

22-02-2018
Deltagere: Olav Lynggaard(OL), Anni Aarestrup(AA), Aase Bjerregaard Christensen (ABC),
Tove Sørensen(TS), Kathrine Føns Schultz(KFS), Bjørn Laursen (BL), Anne Marie
Pedersen(AMP) Per Hørlyck(PH), Michael Hjort(MH), Jens Henrik Kristiansen(JHK), Maria
Dusgaard König(MDK), Solveig Sloth (Sol)
Sangvælger: PH

Forberedelse og oprydning: TS og ABC

Afbud fra følgende: KFS og AMP
Referent: Solveig Sørensen
Nummer
Indhold
Punkt 1

Formål

Beslutning

Fremført af

Godkendelse af dagsorden
Velkomst til Bjørn Laursen

OL

Punkt 2

Punkt 3

Aktuelle kirkelige emner tages op set i
forhold til vores vision:
Involvere mennesker i kirkens liv,
Involvere kirken i menneskers liv
Ændrede kontortider på
kirkegårdskontoret. Bedre service overfor
borgerne og med mulighed for overlap
internt på kontoret. Gyldighed med
virkning evt. fra 1. marts

Punkt 4

Administrationsbygningen færdig –
fremlæggelse af regnskabet.

Godkendt
Velkommen til BL, som
træder ind i stedet for
Flemming Fyhn.
BL deltager i
diakoniudvalget,
bygningsudvalget og VKL.
På mødet i april vil vi
arbejde videre med visionen.
Forslag til nye emner:
Evaluering af nadverliturgi.
Beslutning
Fra 1/3-2018 har kontorerne
ved kirken åben:
Tirsdag-fredag kl. 10-12 og
torsdag tillige kl. 15-17.
Mandag lukket.
Enstemmig vedtaget.
Orientering om status og
afslutning af ombygningen

Hvordan finder vi et navn til bygningen?

Punkt 5

Inspirations- og visionsdag for

MDK og
JHK

AA

OL

Beslutning om proces:
Ved virksomhedsbesøget
den 11/4 giver vi deltagerne
mulighed for at komme
med navneforslag.
Sættes i annonce for april.
Enstemmigt vedtaget.
Orientering/Beslutning
OL

menighedsrådsmedlemmer fra kl. 12.00
til 17.00 søndag den 23. sept.

Punkt 6

Spørgsmål til de forskellige udvalg, som
uddybning af referaterne fra udvalgene
efter behov.

Datoen ændres til 30/9.
Gudstjeneste lægges kl. 9
om muligt.
Visionsdagen begynder
med frokost.
Orientering fra kirkegårdsudvalget om sikring af
usikre gravsten.
Kirkegårdsudvalget
kommer med et forslag til
finansiering og håndtering
af usikre gravsten.

Alle

Kirkegårdsudvalget har
møde med arkitekten først i
april om ændringsforslag til
kirkegården.
Bygningssag vedr. tårnet er
afsluttet. Ny vurdering efter
fem år.
Orientering fra medarbejdere

Data Gården A/S

Punkt 7

2

Orientering fra præsterne

Personalet har budt ind på
de sidste ting, der mangler i
den nye administrationsbygning.
Forslag om fælles
garderobe blev fremsat af
AA.
MH: MUS-samtaler med
personalet er afsluttet.
Ny organist ved Seest kirke
træder ind i organist-teamet
pr. 1/3.
Orientering
MDK: 4/2 havde vi gospelworkshop med
konfirmander og deres
forældre.
Konfirmationsvagter
27/4 kl. 9 og 11: TS
29/4 kl. 9 og 11: MH
PH, BL, OL og ABC
undersøger mulig dato.
Uddeling af sangblade og
oprydning ved alle fire
konfirmationer. Evt. hjælp
fra frivillige.

SOL

JHK og
MDK

JHK: Præsentation af
udkast til en folder til
Vamdrup Handelsforenings
velkomstpakke til
nytilflyttere.
Bæverne (de små spejdere)
har været på besøg her ved
kirken.

Punkt 8

Mindre projektgruppe til at revidere
personalehåndbogen
Div. samt underskrivelse af referat.

Kom gerne med forslag til
nyt indsamlingsprojekt.
MH og OL

ABC

Nyt Mobile Pay nr. 70981

Alle

Punkt 9
På næste møde 22/3
begynder vi
menighedsrådet med en
lille rundtur i kirken på
foranledning af bygningsudvalget.
Orientering fra udvalget,
der kigger på ny grøn
messehagel.
Revidering af regulativ for
brug af Kirkehuset og den
nye administrationsbygning
er på vej fra
bygningsudvalget.
Afslutning af ordinært møde kl. 20.55

Data Gården A/S

Punkt 10 Lukket møde (Orientering fremsendt
særskilt)

3

Orientering/beslutning

Alle

