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Menighedsrådsmødet onsdag d. 20. marts 2013, kl. 19.00 i Sognehuset.
Referat:
Afbud: Medarbejderrepræsentanten deltog ikke
1.

Godkendelse af dagsorden.

Tilføjelse: Punkt 4i: Budget 2014.
2.

Godkendelse af referat fra mødet den 20. februar 2013.

Referat godkendt
3.

Meddelelser:
a. Formanden

Allan har fået en udlægskasse, i form af egen bankkonto,
på 2000 kr.
Der er indkommet 38 ansøgninger til graverstillingen.
3 er udvalgt til samtale nu torsdag og fredag.
Hvem der får stillingen, vil blive afgjort fredag.
Postlisten gennemgås.
b. Præsterne

Der bliver ikke etableret en sorg gruppe i foråret, da der ikke
er tilmeldinger nok.
c. Medarbejderrepræsentant

Intet
d. Kontaktperson

Henny Magrethe opfylder kriteriet til at kalde sig kordegn.
e. Kasserer

Månedlig formåls kontering rundsendes
4.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Vedtægt for FU til personalehåndbog (bilag 1)

Gennemgås og godkendes.
b. Forslag vedr. kommunikation (bilag 2)

Hanne er valgt til formand for udvalget og gør rede for det
udsendte.
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Ad 1: Kontaktpersonen sender mail rundt til alle
ved sygdom.
Det besluttes at sætte dagsorden til
menighedsrådsmøderne på hjemmesiden.
c. Forelæggelse af regnskab 2012 (bilag 3)

Anders forelægger regnskabet som underskrives.
d. Forelæggelse af byggeregnskab (bilag 4)

Anders forelægger det foreløbige byggeregnskab
som underskrives.
e. Vedtægt for sognehus (bilag 5)

René gennemgår de rundsendte vedtægter som diskuteres.
Punkt c: Sognehuset kan kun bruges til mindekomsammen.
Punkt f: Sognehuset kan ikke lånes/lejes på søn- og helligdage.
Punkt g: Det besluttes at aflåse kopirummet.
Vedtægterne godkendes med de ovennævnte ændringer.
f. Præsters APV (bilag 6)

Keld gennemgår APV.
Stolene i kreative rum er blevet lyddæmpet.
Præstegårdsudvalget og sognehusudvalget arbejder videre sammen
med præsten om forslag til en løsning af afskærmning på
gårdspladsen, samt et område til parkeringsplads.
Byggeudvalget arbejder videre med lyddæmpning
af præstekontor i sognehuset.
Mette Maria indkøber en computer, så den bærbare bliver
frigivet.
g. Ekstra timer til Kurt til maling af carport

Præstegårdsudvalget ser på sagen.
h. Fredagsspisning i sognehuset

MR giver tilladelse til at sognehuset kan bruges.
i. Budget 2014

Keld gennemgår økonomikalender for Søndre provsti.
Der er et møde den 15. april i budgetsamrådet, René og
Anders vil prøve at møde op.
Henny Magrethe skal have budgetønsker senest 8. april.
Budgetmøde afsat til den 22. maj. kl. 18’30
Ekstra MR møde torsdag den 13. juni kl. 17’00,
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hvor vi skal godkende budgettet, inden det indsendes til Provstiet
den 15. juni.
5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg

Intet
b. Sognehusudvalg

Næste møde er afsat til den 16. april.
Hvis der er nogle ønsker eller andet der skal drøftes, sendes en
mail til René.
c. Præstegårdsudvalg

Intet
d. Kirkeværge

Intet
e. Aktivitetsudvalg

Intet
f. Kommunikationsudvalg

Intet
g. Kirkerenoveringsudvalg

Erik Lund Sørensen er blevet formand og der tages kontakt
til provstiudvalget her til foråret, for at aftale et møde.
6.

Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde

Gaveregulativ
Arbejdsopgaver for kirkegården/sognehuset.
Oplæring i brug af IT-skrivebordet
Indkøb af højskolesangbøger.
7.

Eventuelt

FU-møder: 10. april kl. 17’00
7. maj kl. 17’00
11. juni kl. 17’00
Kaffe: Else Kjemtrup
Referat: Susanne Lauritsen

Sang: Else Svendsen

