Nr.02

Mødeart: 21.02.2019
Menighedsrådsmøde
kl 19.00 i Den Gl. Præstebolig

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: BL, MDK

Sangvælger: AMP

Forberedelse og oprydning: ABC og MH

Referent: ABC
Nummer
Indhold
Punkt 1

Formål

Beslutning

Fremført af

Godkendelse af dagsorden

Godkendelse

OL

Punkt 2

Rokering i udvalgene og fremtidig
sammensætning
o Åben post i Kirkegårdsudvalget
o Åben post i Frivillighedsudvalget
o Åben post i Diakoniudvalget

Alle

Punkt 3

Deltagelse på Seniortræf i Arena Syd

Punkt 4

Reviderede Kirkegårdsvedtægter

Ændringer i de forskellige
udvalg:
Bygningsudvalget: ekstra
medlemmer MH og TS
Frivillighedsudvalg og
Diakoniudvalg
sammenlægges. Der
indkaldes til et
ekstraordinært møde
omkring
sammenlægningen.
Frivillighedsudvalget
indkalder til mødet.
Kirkegårdsudvalg:
fortsætter uændret
VKL: MH indgår som nyt
medlem
KFS kontakter
provstikontoret vedr. den
videre proces omkring
fælles deltagelse på
Seniortræf
De nye vedtægter er
enstemmigt vedtaget og

AA

AA

[Skriv firmaets navn]
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Punkt 5
Punkt 6

Kvartalsrapport 4. kvt 2018
Orientering om præstevikar, Michael
Ravnholt West i perioden fra den 1. juli
til den 30. september

Punkt 7

Drøftelse af en fast HR-stilling i
provstiet

Punkt 8

Orientering fra Præsterne

Punkt 9

Orientering fra udvalgene med indhold,
som ligger ud over indholdet i
referaterne

Punkt 10 Information fra kontaktpersonen
- Status på rekruttering af sogne –
og kulturmedarbejder

videre sendes til provstiet
til endelig godkendelse.
Orientering
Michael Ravnholt West er
ansat som stiftsvikar og
indgår i forskellige
vikariater i Kolding Provsti.
Søndag den 30. juni
indsættes MRW i Hjarup og
Vamdrup kirke.
Der er opbakning til at gå
videre med ideen med en
fast HR-stilling i provstiet.
Der er fra KFUM og K i
Kolding arrangeret en
konfirmand weekend på
Tommerup Efterskole.
Stor interesse fra mediernes
side omkring en
musikgudstjeneste med
Kim Larsen i Vamdrup
Kirke. Gudstjenesten
arrangeres med lokale
kræfter.
Nyt kalendersystem er sat i
gang og vi afventer i
øjeblikket at Seest og Ødis
også kommer på systemet,
så vi kan anvende det
tværgående.
I Kristi Himmelfartsdagene
tager SOL og JHK på
Himmelske dage i Herning
evt. deltagelse af
Menighedsråds
medlemmer.
Der arbejdes med at finde
en løsning for
ombetrækning af stolene i
Kirkehuset. Forskellige
løsninger blev forelagt.
Byggeudvalget arbejder
videre med sagen.
Der er indkaldt til MUSsamtaler med de ansatte.
Der blev orienteret omkring
status på ansættelse af
Sogne- og
kulturmedarbejder

AA
JHK

OL

Alle

ABC

Punkt 11 Orientering fra Medarbejderrepræsentanten

Punkt 12 Drøftelse af lokalplan for
Hvidkærgaardsvej – evt bemærkning
indsendes
Punkt 13 Evt.
- Status og arbejdet med visionerne i
fremtiden

-

Distriktsforeningen

-

Tidsplan for besigtigelse af kirker,
Inspirationstur - husk dato i
kalenderen.

[Skriv firmaets navn]

Dialog omkring
visionsarbejdet med indlæg
fra alle.
Generalforsamling den 6/2
nye distriktsmedlemmer er
valgt.
Plan for besigtigelse af nyrenoverede kirker den 26/4
og 25/5.

-

Præsentation af dåbslysestager

Trælysestagerne, som vi
udleverer ved dåb, skal der
findes en ny løsning
omkring. Vi ønsker at
fortsætte med denne
tradition og økonomien er
godkendt i projektet.

-

Status på messehagel

Projektet afvikles efter
planen.
Mødet afsluttet kl. 21.45

Næste møde den 21. marts 2019
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Medarbejderne vil gerne
have dagsorden og referater
fra udvalgene, fordi der er
interesse for, hvad der
foregår omkring kirken.
Der var ingen indsigelser
omkring lokalplanen.

SOL

OL
Alle
OL
ABC

