Referat menighedsrådsmøde
torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00
i Kirkehuset
Sangvælger: Poul Tegllund
Referent: Maria König
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: Inga Juhl Nielsen, Kathrine Føns Schultz, Birtemarie Sørensen, Christina Graversen og Lis
B. Andersen.

Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt
Pkt. 2
PR og kommunikation
Jane Noe er stoppet i udvalget. Tanja Marek fortsætter som medlem.
Vi satser på at være med på Julemessen 2015 i Arena Syd.
Projektor og skærme i kirke og Kirkehus: Der er indhentet tilbud. Nu skal udvalget på besøg i
Tyrstrup kirke og deres tekniske løsninger.
Jens Henrik arbejder på at lave nyhedsmails fra den nye hjemmeside. Samtidig bliver Facebook
godt brugt som nyhedsportal.
Pkt. 3
Gudstjeneste udvalg
Gudstjenesteudvalget har brugt tid på at arbejde med nye nadverbønner. Det er dog ikke blevet
godkendt af biskoppen.
Børnekirke kører efter en mere fast skabelon nu, og der er et fast madhold, som står i køkkenet på
skift.
Vi fortsætter med månedens salme til søndagens gudstjenester og gentager de salmer, vi lærte sidste
år, så de bliver sunget bedre ind.
KFUM's Bygningsfond har opfordret menighedsrådet til at søge penge hos dem til noget arbejde for
børn og unge ved Vamdrup kirke. Olav er i gang med at skrive ansøgningen. Det kunne hjælpe
kirken i gang med at få koordineret vores frivillige arbejde.
Pkt. 4
Meddelelser fra formanden
− Satser for konsulenter (kirkegård, præstegårde m.m.) for 2015. Rådgivning 928 kr. per time,
ved erklæringsudfærdigelse 1392 kr. i begge tilfælde skal til 12,5% i feriepenge.
− Afskaffelse af G-dage for korttidsansættelser.
− Driftsnedbrud på DAP, har været ustabil siden nytår. Teknikere fra leverandøren sat på sagen
af KM

− Offentliggørelse af kirketællinger. Stiftet offentliggør de overordnede tal, der anonymiseres
på sogneplan. Specifikke tal fra enkeltstående kirkelige handlinger fx begravelse, må IKKE
offentliggøres.
− Fagmesse for Kirken, afholdes 25. og 26. sept. 2015 i Fredericia
− Jernbanejubilæum 2016, noget for kirken?
− Orientering Distriktsforeningens generalforsamling
− Landsforeningen gør opmærksom på planlægning af konfirmationsforberedelse 2016
allerede nu
− Forsikringsenheden; tyveri fra pengeskab med nøgle/kode dækkes kun, hvis nøgle/kode
opbevares på anden matrikel.
Pkt. 5
Økonomi
Vi forventer, at regnskabet er klar til menighedsrådsmødet i marts.
Pkt. 6
Præsterne
MDUK
Maria gav en breefing på den respons, der er kommet fra udvalgene på visionsplanen indtil nu.
Vi har holdt en Gospelworkshop for alle konfirmander og forældre med stor succes.
Der har været en forælder-forespørgsel på at sprede konfirmationerne over fredag – lørdag og
søndag, da det ville blive lettere at finde festlokale. Menighedsrådet er dog enige om, at den
nuværende løsning er bedst – både økonomisk og af hensyn til dem, der har bestilt lokaler og
kogekone.
JHK
Jens Henrik roste Marianne kirkesanger for hendes præstation til Konfirmand/forældreGospelworkshop. Han opfordrer hele menigheden til at bakke mere op om gospelgudstjenesten i
forlængelse af workshoppen, så menigheden viser konfirmandforældrene, at de er interesseret i
dem.
Det er blevet populært at få døbt sit barn kl. 9
Anni undrer sig over, at præsternes efternavn ikke nævnes i meddelelserne: Det bliver for
indforstået. Menighedsrådet forsøger i en periode, at det ikke nævnes, hvem af præsterne, der har
gudstjenesten.

Pkt. 7
Kontaktperson
Michael fortæller, at personalet har været på et repetitionskursus i Førstehjælp. Underviseren var
god til det.
− Deltagere til planlægning af frivilligaften fredag d. 2. oktober, sammen med personalet.
Michael deltager.
Pkt. 8
Kirkeværge
Poul fortæller, at Kolding kommune er i gang med et projekt, der hedder Kongeå-stien (begynder i
Hejls, følger Kongeåens udspring i Vamdrup). Indtil videre kun en idé.

Kirkens jord skal i udbud i år. Der skal findes ny forpagter.
Pkt. 9
Medarbejderrepræsentant
Solveig Sørensen efterlyser klarhed omkring, hvordan kopieringsaftalen er med Hjarup. Skal hun
bruge tid på at kopiere? Det tages op på fællesmødet med Hjarup.
Pkt. 10
Orientering fra udvalgene
Diakoniudvalget: Der arbejdes på en besøgstjeneste ud fra Vamdrup kirke. Der er brug for
konsulenthjælp fra Annette Langdahl. Der er fundet en koordinator, og der er brug for, at Solveig
Sørensen lægger nogle timer i det også.
Bygningsudvalg: Der er ikke nyt vedr. bygning af ny præstegård i forhold til sidste møde.
Det kan blive nødvendigt at indkalde til ekstraordinært møde.
Pkt. 11
Eventuelt
Kirkefestival: menighedsrådet har en bod, og får T-shirts med logo på. Men hvad skal der være i
boden? Visionsfoldere. Vi snakker videre om det i marts.
Pkt. 12
Lukket møde

