Pkt. 1
Orientering
formand/næstfor
mand

- Indbydelse fra kirkegårdsudvalget i Kolding Provsti
tirsdag 06.12.16 kl. 13-15 Sognehuset Sdr. Bjert til
møde 6/12 for gravere, kirkegårdsledere og
kirkeværger, vedr. kostberegning m.m. tilmelding
senset 01.12.16
- Distriktsforening generalforsamling NY dato 8. feb.
2017 i Chr. Feld.
- julekalender APP Gabriel minikatekismus over
december
- Indkøb af kalendere (minihåndbog) til nye
rådsmedlemmer m.fl.
- Rundspørge fra Landsforeningen vedr. uddeling af
julehjælp
- Invitation til møde om kirketællinger 16. nov. i
Haderslev, tilmelding senest 14. nov. se mere på
Stiftets hjemmeside eller DAP

Nr. og overskrift Formål

Lis bestiller 15 kalendere.

Beslutning

1905
1915

Tidspunkt

Sangvælger: IJN
Referent: BS/JHK
Deltagere: Jens Kock (JFK), Anni Aarestrup (AAa), Poul Tegllund (PT), Michael Hjort (MH), Bjørn Laursen (BL), Olav Lynggaard (OL), Kathrine
Føns Schultz (KFS), Inga Juhl Nielsen(IJN), Christina Graversen (CG), Birtemarie Sørensen (BS), Jens Henrik Kristiansen (JHK), Maria Dusgaard
König (MDUK) og Jytte Kristensen (JK)
Afbud: KFS og OL. BS gik ved pkt. 5
Oprydning: MDUK og AAa

Menighedsrådsmøde torsdag den 3. november 2016 kl. 1900
i Kirkehuset

Vamdrup Menighedsråd

Fastsættelse af tid og sted
Forslag kommer på mødet

Bemanding

Pkt. 6
Fællesdøgn for
nyt råd

Pkt. 7
Julemesse 2016

1925
1935

1920
1925

Kirkens stand bemandes ved menighedsrådsmedlemmer,
ansatte og frivillige, lørdag den 26. og 27. november. Temaet

1940
1945

I weekenden 27. og 28. jan. 2017 på Christian Jensen Kolleg i 1935
Breklum
1940

JFK spørger kordegnen om at lave mapper, hvori de
nuværende menighedsrådsmedlemmer sørger for at lave en
god overlevering til de nye medlemmer af udvalgene.
9/11 får medarbejderne en introduktion til at bruge
hjertestarteren. Michael Hjort arrangerer kursus for frivillige i
brug af hjertestarter.

Rygepolitikken gælder også E- cigaretter.

- Rygepolitik – skal vores forbud også gælde Ecigaretter
- Referat fra medarbejdermøde
- Forslag om mappe med beskrivelse af forskellige
poster og udvalg i rådet til de nye medlemmer

Menighedsrådet køber spisebord og stole til 7.500 kr.

Ulrik Hauger fra Miljøhuset har lavet opfølgning på APV og
kommer igen næste år. Vamdrup kirke har ikke længere en
arbejdsmiljøorganisation (ikke 10 ansatte). Miljø drøftes
fremover ved det årlige medarbejdermøde. Bygningsudvalget
har tilbudt at lave kasser til musikudstyr i kirken. Udvalget
opfordres til at kontakte kirketjener og organist for at finde en
løsning.

Bord og stole, opfølgning fra sidste møde

Pkt. 4
Indkøb

AAa gennemgik rapporten. Den underskrives og sendes til
provstiet

Rettelser godkendt og BS sender det tilrettede kommissorium. 1915
JHK lægger det på kirkens hjemmeside
1920

- Opfølgning APV

Kvartalsrapport pr. 30.9.2016. Bilag medsendes

Pkt. 3
Økonomi

Pkt. 5
Kontaktperson

Kommissorium rettelser. Bilag er sendt rundt

Pkt. 2
B og U udvalg

- Vejledning vedr. vold og chikane mod ansatte i
folkekirken

Pkt. 13
Eventuelt

- Brevstemmer
- Forplejning på valgdagen
- Skal vi have flag op i byen?

- Diæter skal de tilforordnede have diæter
- Antal tilforordnede på valgdagen

Husk at nævne i referater, hvem der deltager i
udvalgsmøderne.

2100
2105

2.000 stemmesedler er bestilt.
2045
Valgtilforordnede får udbetalt 820 kr. i diæter for en hel dag. 2100
Valgtilforordnede den 8/11: Christina Graversen (8-14), Anni
Aarestrup, Jens Kock, Sigfred Søndergaard, Tove Sørensen,
Bjørn Laursen (fra kl. 13.00), Anne Marie Pedersen (fra kl.
8.00), Flemming Fyhn (fra kl. 12.00), Agnes Johansen (efter
kl. 13.00), Michael Hjort og Aase Bjerregaard Christensen
(efter kl. 16.00).
Optælling (efter kl. 20.00): Poul Tegllund, Christina
Graversen, Jens Henrik Kristiansen m.fl.
Brevstemmer skal tælles op inden valghandlingen går i gang.
Solveig Sloth køber og anretter frokost og aftensmad.
Vi flager på valgdagen. Anni bestiller flagning.

Pkt. 12
Menighedsrådsvalg

2035
2045

Kirkegårdsudvalget har menighedsrådets godkendelse til at
vælge hvilken arkitekt de ønsker at benytte sig af.

Pkt. 11
Valg af kirkegårdsarkitekt. Bilag medsendes.
Kirkegårdsudvalg

2030
2035

Se punkt 8.

Præcisering af hvem der vedligeholder

Pkt. 10
Have ved ny
præstebolig

1955
2015

Der skal laves en aftale om vedligeholdelse af haven ved den 1945
nye præstebolig. JHK tager kontakt til anlægsgartneren og får 1955
tegningerne uddybet. Kirkegården har for nuværende ikke
timer til yderligere opgaver.

Jytte Kristensen orienterede om planerne for ombygningen af 2015
den gl. præstebolig.
2030
Brug af arkitekt, Arkitekterne Vejen A/S, er godkendt.

Orientering og redegørelse fra udvalget
Bilag medsendes

Pkt. 9
Orientering om ombygning
Administrationsbygning

PAUSE

Pkt. 8
Byggeudvalg

er: Frivillighed.

Pkt. 14
Oplæsning/under
skrift af referat

Sluttidspunkt k. 22.10.

Anni takker de afgående menighedsrådsmedlemmer for godt
samarbejde.
2105
2110

