Referat menighedsrådsmøde
torsdag den 23. april 2015 kl. 1900
i Kirkehuset
Sangvælger: Olav Lynggaard
Referent: Michael Hjort
Deltagere: Jens Kock, Anni Aarestrup, Poul Tegllund, Michael Hjort, Bjørn Laursen, Olav
Lynggaard, Kathrine Føns Schultz, Inga Juhl Nielsen, Christina Graversen, Birtemarie Sørensen,
Jens Henrik Kristiansen, Maria Dusgaard König og Lis Andersen.
Afbud:
Sang – 19.00
Pkt. 1 – 19.05
Godkendelse af dagsorden
Lukket møde skal kun omhandle persolige sager
Ekstra rådsmøde i Juni (25 juni)
Pkt. 2 - 19.10
Diakoniudvalget
I.a.b
Pkt. 3 - 19.20
Udfærdigelse af referat
Debat om udfærdigelse af referat. Hvor meget/hvor lidt skal der stå i referatet. Bilag fremsendes
separat.
Forslag om forskellige skabeloner til referatet og at alle udvalg arbejder med samme skabelon.
Forslag om fast referent.
Fremover bruger vi en skabelon som formanden finder.
Alle udvalg bruger den fremover
Pkt. 4 – 19.30
Meddelelser fra formanden
− Temadag om byggeri den 5.10.15 i Brændkjær, se mere på DAP. Træder i stedet for
efterårets konsulentrunde.
− Fælles byggehåndbog opdateres, se mere på DAP, nyheder fra Stiftet
− Resultat af overenskomstforhandlinger 2015, bl.a. 3-årig overenskomstperiode, se mere på
DAP
− Kirkefestival. Menighedsrådets deltagelse?
Forslag om tegninger/Plancher omk renovering af tårn og nybyggeri af præsteboligBygningsudv laver noget vedr. byggeri og renoveringVisionsudvalget lavet noget omkring visionerne
− Kursus for nyansatte i Folkekirken, 17. september 2015 Harte Kirkecenter. Kurset er gratis,
tilmelding efter først til mølle princip
− Temadag for præster, sognemedhjælper og kirkekulturmedarbejder, ”Det gode møde med
konfirmandforældre”, 18. juni i Brændkjærkirken, kurset er gratis

Pkt. 5 - 19.35
Økonomi

− Gennemgang af kvartalsrapport. Vedhæftet som bilag. Godkendt
− Orientering om budget 2016 - Godkendt

Foreløbig driftsramme for 2016 er 3.693.000 kr. (2015 tal fremskrevet med 1,75%).
Budgetsamråd afholdes 27.08.15

− Forsikringsbidrag 2016 er 75.054 kr.
− Kirken har fået doneret 3 pengegaver.

15.000 kr til feriehjælp. 3.000 kr til børne og ungearbejde. 5.000 kr til ny messehagel.
Pkt. 6 - 19.45
Genovervejelse af dørlåsesystem på våbenhus
Systemet bliver dyere da systemet evt kræver automatisk døråbner og censore til at tænde lys.
Bygningsudv finder pris på det nødvendige og vender tilbage.
Pkt. 7 – 19.55
Vision for Vamdrup Kirke
Fremlæggelse og godkendelse af visionen. Bilag vedhæftet.
Flyer (A5) godkendt
Udbredelse kan ske via Kirkenyt i septemberudgaven, på menighedsmøde, gennem udvalgene og på
kirkefestival.
Der findes nye billeder.
Pkt. 8 – 20.10
Konfirmationer
Skrive telegrammer til konfirmander – Christina
Vagter/hjælpere til konfirmationer.
1 maj Birtemarie, Poul,
3 maj Bjørn, Christina, evt. Bodil
Pkt. 9 – 20.15
Præsterne
JHK
Familiegudstjenesten 2 påskedag i Hjarup var en god og festlig dag.
Opfordring fra Biskoppen opfordrer til at ringe 15 min mere (fra 8 – 8.15) på Danmarks
befrielsesdag pga. 70 år
Haft møde med læsere i Hjarup og Vamdrup
Middag på tværs bliver d 8. maj
Der mangler stadig familier til at tage med på årets ferietur.
Opfordring til besøg af Journalist Charlotte Rørth til foredrag.
Uddelte artikel af Sten Clausen ”Ledelse og samarbejde i fremtidens kirke.” Er et punkt på
junimødet.

MDUK

Sjælesorgs kursus fylder en del, men positivt
Glæder sig til konfirmationerne
Konfirmationsundervisningen bliver til næste år tirsdag og torsdag fra kl 14 – 15.30.
Pkt. 10 - 20.25
Kontaktperson
− Møde i arbejdsmiljøgruppe – referat sendt rundt
i.a.b.
− Medarbejdermøde
Udsættes til næste møde
Pkt. 11 – 20.35
Kirkeværge
Orientering om ny forpagterkontrakt
Godkendelse af valg af forpagter Pris 60.000 kr/år
Pkt. 12 – 20.40
Medarbejderrepræsentant
I.a.b.
Pkt. 13 - 20.45
Orientering fra udvalgene
Bygningsudvalg:
− Byggeri af præstebolig. Ny ansøgning indsendt til provstiudvalget, der har møde samme
dag, forhåbentlig når vi at få besked fra provstiudvalget.
Provstiudvalget har godkendt det sidst indsendte forslag med bolig på 197 m2
− Orientering om renovering af tårnet
Planen er godkendt af alle nødvendige instanser.
Kirkegårdsvandring med efterfølgende debat omk kirkegårdens udseende fremover – d. 18 maj kl
18.30
Pkt. 14 – 20.55
Eventuelt
− Takkekort fra Asta Nielsen i anledning afskedsreception.
Kaffe – 21.00
Pkt. 15
Lukket møde
Sang og Fadervor 22.10
Bjørn gik hjem 22.05
Afsluttet kl 22.40
Oprydning: Maria Dusgaard König og Anni Aarestrup

