Nr.3

Mødeart:
Menighedsrådsmøde
Kl. 19 i Kirkehuset

22-03-2018
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: OL

Forberedelse og oprydning: AMP, PH

Afbud fra følgende: MH, MDK, JHK
Referent: Solveig Sørensen
Nummer
Indhold
Punkt 1

Formål
Vi starter mødet i kirken:
Sang
Drøftelse af fremtidig renovering af
kirken
Input fra AMP omkring udvalgets tanker

Punkt 2

Godkendelse af dagsorden

Punkt 3

Orientering omkring strejke og lockout

Punkt 4

Årsregnskab 2017 godkendes med
teksten: Vamdrup Sogns Menighedsråd
CVR 1998 1215, Regnskab 2017
afleveret: 15.03.2018, kl. 14:47
Budget 2019 information om forløb og
tidsfrist
____

Fremført af
Kalkning
Maling stole
Alterpartiet lysnes
Gulvtæpper
Nye hynder
Toilet
Bygningsudvalget kontakter
stiftet for at få en konsulent
ud, så vi kan arbejde videre
med ovenstående punkter.
Godkendt

Organisten er den eneste,
der rammes af lockout.
Ingen musik i kirken under
evt. lockout.
Godkendelse
Regnskabet godkendt.
Budget 2019:
15.4 Budgetramme
udmeldes
31.5 budgetønsker
fremsættes på
menighedsrådsmøde.

OL

OL

AA

AA

Punkt 5

15.6 indsendes budget for
2019
Ultimo aug: budgetsamråd
15.11 budgettet indsendes.
Spørgsmål til de forskellige udvalg, som Forespørgsel om køb af
uddybning af referaterne fra udvalgene
grund på Kirkevej: vi er
efter behov.
ikke interesseret i at sælge.

Alle

SOL

Data Gården A/S

Orientering fra medarbejderne

2

Punkt 6

Orientering omkring virksomhedsbesøg
den 18. april kl. 19-21

Punkt 7

Gennemgang af de justerede regler for
brug af kirkehuset

Punkt 8

Orientering omkring
Persondataforordning i fremtiden

Vi skal finde en ny
koordinator for
besøgstjenesten.
Medarbejdermøde 5.4 kl.
9-12. TS deltager
Orientering
TS
Datoen ændret pga. møde
om ny motorvej.
Virksomhedsbesøget
begynder i kirken med
information og rundvisning
i alle bygninger.
Beslutning
AMP
Husorden til
administrationsbygning
enstemmig godkendt med
enkelt tilføjelse omkring
alarm.
Regulativ for brug af
Kirkehuset er gennemgået.
Forslag om at bruge
batteridrevne lys i stedet
for stearinlys i Kirkehuset
og i stolerækkerne i kirken.
Forslag om bedre
belysning i koret.
Bygningsudvalget arbejder
videre med det.
Orientering
25.5. kommer ny
persondataforordning, som
strammer op.
Vores kalendersystem
Easybooking kræver
opsamling omkring
adgangstilladelser.
Vi skal være meget
opmærksomme personlige
oplysninger i mails, som
ikke afsendes via sikkert

ABC

medie.
Politik for brug af ikkekirkeministerielle systemer
skal udarbejdes.
Samtykkeerklæringer i
forbindelse med brug af
fotos.
Personfølsomme data bør
fremover sendes via DAP.
Vi arbejder videre med
sikring af ovenstående.
Punkt 9
Punkt 10

Hvilket indsamlingsprojekt beslutter vi
os for fremadrettet
Orientering fra distriktsforeningen:
Møde i Den Sønderjyske Forening
24. april

Beslutning
Udsættes til næste møde.
Orientering om mødets
tema:
Skal distriktsforeningen
have forhandlingsret vedr.
lønforhold som
arbejdsgiverorganisation?

OL
AA

Data Gården A/S

Trinity møde den 26./27. oktober

3

Punkt 11

Nyt fra udvalget omkring ny
messehagel – skal der være indsamling
til det? Vedhæftet mail fra udvalget

Punkt 12

Div.

For alle ansatte og
menighedsrådsmedlemmer.
Program kommer på DAP
inden sommerferien.
Deltagerpris 800 kr./person
Orientering/ beslutning
KFS
Den grønne messehagel er
ved at være slidt. En ny
sættes på budget 2019.
Udvalget arbejder videre
med opgaven og indhenter
prisoverslag.
Åben
Alle
OL har været til møde om,
hvordan det kan gøres
lettere at være menighedsrådsmedlem.
Kontaktpersonen har
mange tidskrævende
opgaver. Ønske om at
oprette en fuldtidsstilling i
provstiet med bistand til
kontaktpersoner i
forbindelse med f.eks.
MUS-samtaler, ved
ansættelser af personale
m.m.
Konfirmandvagter kl. 8.30:

Den 27.4: TS, PH, ABC
Den 29.4: BL, OL, Solveig
Lynggaard.
BL er blevet bestyrelsesmedlem i Kolding provstis
menighedspleje.
Henvendelse fra
Handelsstandsforeningen
om flagdage. Det besluttes,
at menighedsrådet
fremover betaler for
flagning påskedag, Kr.
Himmelfartsdag, pinsedag
og de to konfirmationsdage.

Data Gården A/S

Punkt 13

4

Afslutning – tidspunkt

Kl. 21.50

