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Menighedsrådsmødet onsdag d.18.september 2013, kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat:
Afbud: Mette Maria.
1.

Godkendelse af dagsorden.

Tilføjelse: Punkterne fra i til q.
2.

Godkendelse af referat fra mødet den 21. august 2013

Referat godkendt.
3.

Meddelelser:
a. Formanden

Postlisten gennemgås.
Der er aftalt et møde med Karsten Poulsen ang. moms afløftningsprocenten.
b. Præsterne

Hanne: Ved højmesse med dåb har vi fået lov til at udelade Fadervor.
c.

Medarbejderrepræsentant

Der har været nogle frustrationer over hvordan personalemødet
er foregået og over arbejdstidsskemaer.
d. Kontaktperson

Intet
e. Kasserer

Anders gennemgår kort regnskabet for de første 8 mdr.
Rent budgetmæssigt balancerer vi kun lige.
4.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Anskaffelse af kors til brug for vielse i det fri.

Hanne spørger Ryon om han vil komme med et forslag
til, hvordan et sådant kan fremstilles.
b. Debat om den nye folkekirkestyrelse.

Vi taler om det rundsendte forslag til høringssvar.
Ved afstemning om høringssvaret skal sendes, blev
resultatet: 8 stemte for, 2 stemte ikke.
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c. Evt. kirkegårdssamarbejde (bilag 1).

Vi stiller sagen i bero, men følger udviklingen.
d. Vikarsatser (bilag 2).

Vedtages.
e. Satser for MR-medlemmer (bilag 3).

Ved afstemning om vi skal følge provstiets takster, blev
resultatet: 7 stemmer for, 1 imod, 1 undlod at stemme.
f. Økonomisk analyse.

Der nedsættes et udvalg bestående af: René, Else S,
Keld og Torben.
g. Revision af årsregnskab 2012 (bilag 4 og 5).

Fremlagt og underskrevet.
h. Ekstra menighedsrådsmøde for valg af medlemmer til
provstiudvalg.

Mødet fastsat til den 2. oktober kl. 19’00.
i.

Budget 2014

Budget vedtaget. Indsendes på ny.
j. Dato for offentligt budget og regnskabsmøde

Mødet fastsat til den 20. november kl. 18’30, efterfulgt af menighedsrådsmøde.
k. Kursus for organist

Vi har imødekommet kurset til kr. 5.180,00.
l.

Kursus for kordegn

Bevilliges.
m. Planlægning af arbejdstid

Forslag til arbejdstid vedtages.
n.

Gudstjenesten kl. 11’30 skal det være med eller uden nadver.

Det vedtages at gudstjenesten skal være med nadver.
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o. Tilbud på anlægning af parkkirkegård.

Det blev besluttet, at vi sender ansøgning til provstiet om
konvertering af anlægsmidler til driftsmidler, til brug
for anlægning af parkkirkegård.
p. Sletning af gamle referater.

Referater der er mere end 5 år gamle slettes fra hjemmesiden.
q. Klaveret i sognehuset.

Det vedtages at få en mindre renovering af klaveret.
5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg

Intet
b. Sognehusudvalg

Der er afholdt 1 års gennemgang af Sognehuset.
c. Præstegårdsudvalg

Intet
d. Kirkeværge

To døre er blevet lavet.
Hegnet repareret ved præstegårdshaven.
Der er kommet nyt tag på sognehus skuret.
e. Aktivitetsudvalg

Ved næste møde vil der blive lavet en omstrukturering af udvalget,
hvor man vil lave en styringsgruppe, med undergrupper.
Sorggruppe 3 er kommet godt i gang.
f. Kommunikationsudvalg

Hanne fortæller lidt om den nye hjemmeside, hvad der er lavet om
og hvor man kan finde de forskellige ting.
Vi kunne godt tænke os at få en mobil opslagstavle til sognehuset.
g. Kirkerenoveringsudvalg

Udvalget har været på tur for at få gode ideer.
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6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde

Kvartalsregnskab
Opdatering af personalehåndbogen, hvem skal stå for det?
7. Eventuelt

Der er et ønske fra præsterne om, af faste kirkegængere gerne må
rykke længere frem i kirken.

Kaffe: Else S.

Referat: Susanne Lauritsen

Sang: René

