Beslutning
BS er referent
Digital håndbog DAP- ny håndbog.
Jytte og Bjørn orienterede og udvalget indhenter 3 forslag til helhedsplan af kirkegården.
Kirkegårdsudvalget vil gerne inddrages inden færdiggørelsen af indkørslen ved kapellet.
Stemte for græs: JK, AAa, PT, MH, BL, OL, CG, BS,.
Stemte imod græs: KFS, IJN
Stemte blankt: JEHK
Forretningsudvalg som besluttende myndighed eller som mødeforberedelse blev drøftet.
Tages op på næste møde.
KFS orienterede om de to byggerier, som forløber planmæssigt.
Der planlægges Åbent Hus arrangement i den nye præstebolig 12.12.2015 fra 10-14.
Tovholder: Bygningsudvalg
Der planlægges en festgudstjeneste for indvielse
af tårn og kor i forår 2016, hvor biskoppen inviteres
til at holde prædiken. Der skal serveres champagne.

Nr. og overskrift

Pkt. 1
Orientering om mødet og valg af sekretær

Pkt. 2
Meddelelser fra formanden

Pkt. 3
Kirkegården

Pkt. 4
Forretningsudvalg

Pkt. 5
Bygningsudvalget

Afbud: MDUK
Oprydning:

Sangvælger: Birtemarie
Deltagere: Jens Kock (JK), 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 Lis Andersen (LA).

Menighedsrådsmøde den 8. okt. 2015 kl. 1900 i Kirkehuset

Vamdrup Menighedsråd

Jytte vil gerne have aftalt møde
i forhold til indretning af "gammel" præstegård.
Jens afgør den endelige udfærdigelse af sidste mødes referat.
Tovholder: Olav. Ovn og komfur.
Der indkøbes minihåndbøger: 7 stk
Jens kommer med forslag til datoer for menighedsrådsmøder i 2016.

Pkt. 8
Medarbejderrepræsentant

Pkt. 9
Referat fra sidste rådsmøde

Pkt. 10
Indkøb af nyt komfur til kirkehuset

Pkt. 11
Eventuelt

Pkt. 13
Lukket møde

Pkt. 12
Oplæsning af og underskrift af referat

Udvalget (tovholder) kigger på seniorordningen igen.
Arbejdstidsopgørelsen er blevet forelagt og sendes til provstiet.
Orienteríng om grandækningskursus, hvor personalet har fået gode tips og ideer.
Vores bindeled er kontaktpersonen mellem ansatte og menighedsråd.
Hvis der er noget mellem ansatte og menighedsråd, så går vi til kontaktpersonen.
Ekstratimer til kirke og kulturmedarbejder tages op på næste møde.

Vi har fået spildevandsledningskompensation

Pkt. 7
Kontaktperson

Pause

Pkt. 6
Økonomi

Tovholder: Bygningsudvalg.

Pinsedag (15.5) er foreslået.

