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Menighedsrådsmødet onsdag den 20. februar 2013, kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat:
Afbud: Medarbejderrepræsentant
1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 9. januar 2013.

Referat godkendt
3. Meddelelser:
a. Formanden

Postlisten gennemgås
Der er afholdt møde med Malling, Beder, formænd og kontaktpersoner,i
forbindelse med samarbejde i de sydlige sogne. Nyt møde er aftalt.
b. Præsterne

Intet
c. Medarbejderrepræsentant

Intet
d. Kontaktperson

Referat fra medarbejdermødet rundsendt.
e. Kasserer

Intet
4. Til vedtagelse/beslutning
a. Ansættelse af graver (bilag 1 og 2)

Annoncen gennemgås.
Datoer for samtaler bliver den 21. og 22. marts
Der nedsættes et ansættelsesudvalg: Kirke- og kirkegårdsudvalg, Keld,
Mette Maria, Hanne, René, evt. Allan.
Udvalget mødes den 18. marts, kl. 19’30.
b. Vedtægter for regnskabsfører

Det besluttes, at der ikke skal være vedtægter for regnskabsføreren,
men vi a’ jour fører ”bilag til regnskabsinstruks”, når vi har fået ansat
en graver.
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c. Studietur 2013

Udvalget består af: Kirsten, Hanne, Else K.
d. Påskeprojekt 2013

Påskemåltidet 2013 udskudt til 2014.
e. Vedligeholdelse af ventilation (bilag 3)

Punktet udsættes til vi har et godkendt ventilationsanlæg
f. Alkoholfri altervin

Vi har besluttet at fortsætte som hidtil.
g. Bevilling af småkurser

Kursusansøgninger skal sendes til kontaktpersonen senest til FU møderne.
h. Fastprisaftale på el

Keld får fuldmagt til at lave fastprisaftale på el.
i. Kirkelige handlinger på lørdage og mandage

Vi henstiller til præsterne om, at der bliver så få handlinger som muligt
på lørdage og mandage.
j. Ajourføring af gaveregulativ

FU tager sig af punktet.
k. Vikarsatser

Vi fortsætter som hidtil og afventer.
l.

Udvidelse og brugerbetaling af babysalmesang

Vi udvider babysalmesang og der skal betales for kaffe, dette
gælder for 2013.
m. Arkæologiske undersøgelser på kirkegården

Moesgård museum må lave arkæologiske undersøgelser på kirkegården.
n.

Anvendelse af overskud fra regnskabsår 2012

Hvis der bliver et overskud fra 2012, foreslår vi at anvende beløbet
til kalkning af kirken udvendig.
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5. Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg

Der har været afholdt møde hos Inga, og hun har mødt det nye
udvalg.
Kirsten har været ude at se på nogle kirker i forbindelse med LED
lys, indkøb udskydes.
b. Sognehusudvalg

Der har været møde i det nye udvalg, René er valgt til formand.
Der udfærdiges en flagliste, som sendes rundt.
Kunst i sognehuset overgår til aktivitetsudvalget.
Ved næste møde laves retningslinjer for brug af sognehuset.
c. Præstegårdsudvalg

Intet
d. Kirkeværge

Intet
e. Aktivitetsudvalg

Intet
f. Kommunikationsudvalg

Intet
g. Kirkerenoveringsudvalg

Intet
6.

Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde

7.

Eventuelt

HUSK KIRKESYN VED NÆSTE MENIGHEDSRÅDSMØDE

Sang: René

Referat: Susanne Lauritsen

Kaffe: Else S.

