Referat menighedsrådsmøde
torsdag den 29. januar 2015 kl. 1900
i Kirkehuset
Sangvælger: Anni Aarestrup
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 König og Lis Andersen.
Afbud: Maria König. Poul Tegllund møder evt. senere, Lone Tegllund møder som suppleant for
Poul Tegllund.
Poul Tegllund mødte ca. kl. 21.15. Bjørn Laursen forlod mødet ca. 21.30 og Olav Lynggaard kl.
22.00
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2
Vamdrup Kirkeliv
Lone Tegllund deltager i mødet.
Pkt. 3
Meddelelser fra formanden

− Ansøgning modtaget. lyttildanskesalmer.dk færdiggørelse af projekt med indspilning af alle
salmer i DDS – Vi giver 2.000, kr. til projektet

− Log på DAP fra Ipad og tablet, er nu muligt
− Nyheder Haderslev Stift. Kig selv på DAP og stiftes hjemmeside, bl.a. kan nævnes
kirketællinger, missionskonference og stiftsrejser i forbindelse med fejringen af
reformationen

− Orientering fra folketingets ombudsmand og friststyring
− Undgå tvister om stillingsannoncer og ansættelsesbeviser
− Folkekirkens Nødhjælp, sogneindsamling, der bevilliges fortæring som tidligere år.
− Orientering fra formandsmøde 27.01.15

Alle, også dem der ikke bruger regnskabskontoret, kan få hjælp til lønrefusioner.
- Orientering om korrekt brug af ”idrætscirkulæret” Skal kunne dokumenteres ved kontrol.
- Alle ansatte i Folkekirken skal på kursus i, hvad Folkekirken er for en størrelse.
- APV menighedsrådene får mulighed for at få hjælp til udfyldelse af APV, i en
prøveperiode frem til sommeren 2016 fra ”Miljøhuset i Vejle”, der også arbejder med
arbejdsmiljø i Folkekirken. Alle kontaktpersoner (eller anden repræsentant fra rådet)
indkaldes til møde 04.03.15. Der udleveres en arbejdsmiljømappe. Provstiet dækker
grundbeløb.
- Ansøgninger til PU. Husk til rigtig mailadresse, 5% midler kun til uforudsete udgifter. Der

kommer skema på provstiets hjemmeside.
- Orienterings fra udvalget for kirkernes regnskabskontor. Der arbejdes fortsat på at blive
bedre til det rådene efterspørg.
- Natkirke. Forslag om bemanding på skift fra sognene, da det er et provstiprojekt, og lidt
belastende for Nicolai Sogn. Ingen umiddelbar afklaring, men gerne flere frivillige til
gruppen der arbejder med Natkirke.
- Børnekonfirmander krav om tilbud på 16 lektioner af 45 min. kan der gives dispensation
til at sætte andet i stedet. Biskoppen spørges.
- Faldende dåbstal. Debat om emnet. Vær opmærksom på, hvad der får folk til at fravælge
dåb/bryllup/begravelse.
Pkt. 4
Opfølgning på visionsdag
Birthemarie fremlægger udvalgets arbejde. Debat om forslag og vedtagelse af vision.
Bilag fremsendes
Forslag om at alle rådsmedlemmer skal have udleveret bogen ”kirker og kirkegårde”, som beskriver
uddybende hvad der er tilladt at lave af tiltag!
Visionerne debatteres i de enkelte udvalg og tages op igen på rådsmødet d. 26 marts. Hvordan man
mener man kan sikre visionerne bliver en del af arbejdet fremover.

Pkt. 5
Økonomi

− Foreløbig regnskab 2014, er ikke færdigt!
− Kvartalsrapport 311214, gennemgået!
− Orientering om Mobile Pay, nummeret er: 6054 6580.
− Hvis der er Budgetønsker fra de enkelte udvalg må gerne komme til d. 26 feb.
Pkt. 6
Præsterne
JHK
Biskop har inviteret til liturgidag, for alle præster i Kolding provsti.
Der holdes konfirmandworkshop igen i år i feb. for konfirmander og deres forældre
4. marts er der Salmesangsfest for alle 4. klasserne i Kolding Kommune i Brændkærkirken.
8. maj afholdes der Middag på Tværs i Kirkehuset i Vamdrup
LKU holder møde med Dorthe Kappelgaard omkring frivillighed 5. febr.
LKU har været på sidste konference i den 3-års periode det har været i gang.
2. Pinsedags gudstjeneste afholdes i Nikolai komplekset, i Kolding, presseomtale kommer med i
næste kirkenyt.
MDUK
Pkt. 7
Kontaktperson
− Evaluering af julegudstjenester, herunder bemanding af disse.
Vi fortsætter med opgaven, aftaler evt. på årets sidste rådsmøde hvem der kan og vil. En bedre

definering af opgaven ønskes.
− Orientering om kirkesangere.
Pkt. 8
Kirkeværge
I.a.b.
Pkt. 9
Medarbejderrepræsentant
Ang. frivilligfest, flyttes tilbage til efteråret den 2/10

Pkt. 10
Orientering fra udvalgene
Bygningsudvalg:
− Ny præstebolig
Alle officielle dokumenter omkring byggeriet kan ses på DAP .
Daugård byg skal stå for byggeriet,
− Renovering af tårn
Arkitekt Hans Lund, Rødding, skal stå for projektet.
− Automatisk åbning/lukning af kirken
Der opsat automatisk låsemekanisme i Kirken, og kirken er åben fra 7 - 19
Børn og Unge udvalg:
− Events 26/9 der afholdes kreativ dag for børn fra 1. – 6. klasse.
Pkt. 11
Eventuelt
Pkt. 12
Lukket møde
Oprydning:

