Nr.01

Mødeart: Menighedsrådsmøde
kl 19.00 i Den gl. præstebolig

24-01-2019
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)
Afbud fra følgende: ABC
Sangvælger: OL

Forberedelse og oprydning: AA

Referent: MH
Nummer
Indhold
Punkt 1

Formål

Beslutning

Fremført af

Godkendelse af dagsorden

OL

Punkt 2

Godkendelse
Godkendt
KFS har lavet plan for 2019

Sangvælger og oprydningsplan
- Valg af person, der udarbejder en
plan
Pyntning af kirken i fremtiden
Beslutning
Vi er udfordret på prisniveauet og den tid
der medgår. Forslag til en ny ordning.
Vi fjerner gebyret på
Vedhæftet forslag
pyntning af kirken ved
kirkelige handlinger.
Pjecen omkring det vi
tilbyder, rettes til - SOL
Reparation af klokkestyring
Information og beslutning
Eltavlen til klokkestyring i
kirken udskiftes.

Punkt 3

Punkt 4

Snak om lyden i kirken

Punkt 5

Dialog omkring fremtidige udvalg

Vi har haft en snak om
hvorvidt kirkesangeren skal
bruge mikrofon ved sang i
kirken. Vi ændrer ikke
noget lige nu, men
overvejer et bedre lydanlæg
ved en renovering af kirken
Information
Udsættes til næste møde –
OL rundsender en
forespørgsel på ønsker

OL

OL

KFS

OL

Punkt 6

Punkt 7

Tilmelding til generalforsamling d 6 feb.
i distriktsforeningen seneste tilm. den
23/1
Orientering fra Kirkegårdsudvalget
- Morgenrøden

Information

AA

Orientering
Morgenrøden vil fremover
stadig blive stående ved
kirken, vi finder et sted på
kirkegården hvor den kan
stå fremover.

AA

-

Nye urnegravsteder

Der er lavet nye
urnegravsteder efter den
nye kirkegårdsplan på afd.
D og E

-

Orientering fra
medarbejdermødet

Medarbejderne på
kirkegården tager på
konference d. 7 marts i
Nyborg
Næste medarbejdermøde
ved kirkegården er d. 19/9
2019

Punkt 8

Kaboo kalendersystem er bestilt
- Forbedring af hjemmesiden

Orientering
Der kommer en konsulent
fra Kaboo d 8. feb. og
underviser i brug af
systemet.

OL

Punkt 9

Information fra kontaktpersonen
- Status på rekruttering af Kirke –
og kulturmedarbejder

Orientering
Der er kommet mange
ansøgere, og der bliver
udvalgt 6 – 8 stk. til
samtaler
Orientering
MDK:
Fra d 1/7 – 30/9 holder
Maria studieorlov, der
kommer en vikar i
perioden.
Skal være med i et team, på
3 præster hvor de skal have
en praktikant med på
arbejdet.
Skærtorsdag bliver der
planlagt der vist film i kino.
Der er mad i kirkehuset
inden

JHK

[Skriv firmaets navn]

Punkt 10 Nyt fra præsterne

2

MDK/JHK

JHK:
Vi har haft besøg af spejder
ved kirken i weekenden,
som har været med til at
planlægge søndagens
gudstjenesten. De
overnattede i kirken fra
lørdag til søndag.
D. 3 feb afholdes
Gospelworkshop med
konfirmander – søndagen
slutter med en gudstjeneste.
Der er også snart
konfirmandweekend på
Tommerup efterskole.
Den 27 feb. afholder der en
Kim Larsen
musikgudstjeneste.
Gospelkoret og et lokalt
band medvirker bl.a.
Der arbejdes også på at få
kirkenyt færdiggjort.
Punkt 11 Nyt fra udvalgene

Punkt 12 Dato for inspirationstur for
kirkerenoveringen
Punkt 13 Kan brugerbetaling ved arrangement
overgå til indsamlingsprojekt?

[Skriv firmaets navn]

Punkt 14 a. Seniordage drøftes på et lukket møde

3

b. Grundlæggende autismekursus

En snak omk. samarbejdet
mellem VKL og
menighedsrådet – intet
besluttet
Orientering
Det bliver fredag d. 26 april
og lørdag d. 25 maj
Tidsrum fra kl 8.00 – 16.00
Orientering og beslutning
Forslag om at betalingen for
maden fra 1 søndag i advent
arrangementet og høstfesten
gives til kirkens
indsamlingsprojekt
2 imod
8 for
1 blank
Forslaget er godkendt
Orientering og beslutning
En medarbejder søger om at
få flere seniordage.
Vi forsøger at finde en
løsning som evt. kun løber i
den periode det drejer sig
om. ABC finder en løsning
med medarbejderen
Godkendt

TS

TS

AA

Punkt 15 Evt.
Reserver den 6. oktober til deltagelse i
Provstidag

Information

[Skriv firmaets navn]

Vi skal på næste møde beslutte om vi vil
være med til at bemande en stand ved
seniorfesten d 22 maj

4

Forespørgsel på hvordan vi får større
koncerter til Vamdrup kirke

Menighedsrådet kan evt.
arbejde videre med dette

Den gamle pjece om information omk.
Vamdrup kirke skal opdateres.
Mødet afsluttet kl. 21.45

Vi forsøger at få fat på den
oprindelige fil - SOL

Alle

