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Menighedsrådsmødet onsdag d.23.10.2013, kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat:
Afbud:
Tilhører: Jørgen Lauritsen
1.

Godkendelse af dagsorden.

Punkt h: Økonomisk analyse.
2.

Godkendelse af referater fra mødet den 18. september og 2.oktober 2013.

Punkt 3e: Der er afholdt medarbejdermøde, der er ingen kommentar til det udsendte
referat.
3.

Meddelelser:
a. Formanden

Postlisten gennemgås.
Formanden laver en opklarende indsats for stiftet/ kompetencefondet.
med hensyn til ansøgninger for gravermedhjælperens uddannelser.
b. Præsterne

Intet
c. Medarbejderrepræsentant

Sognemedhjælperen har haft besøg af religionsvidenskabsstuderende i forbindelse
med et bachelorprojekt i baby-salmesang.
d. Kontaktperson

Timer til at tage på gratis kursus for sognemedhjælper er bevilliget.
e. Kasserer

Intet

4.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Kvartalsregnskab

Gennemgås, godkendes og underskrives.
b. Opdatering af personalehåndbogen

FU har ansvaret for opdatering.
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c. Aflåsning af skabe i våbenhuset

Kaffe og fløde skal opbevares i det aflåste højre skab i våbenhuset.
d. IT-skrivebordet

Der laves en liste over dem der ønsker at få mail fra formanden, når der
kommer post i IT skrivebordet.
e. Planlægning af arbejdstid (bilag 1 og 2)

Tillæg til ansættelsesbevis for organist godkendt.
Der arbejdes videre.
5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg

Fotografering i kirken er ved at tage overhånd.
”Fotografering i kirken under kirkelige handlinger er ikke tilladt”
vil være mere tydeliggjort i den nye folder.
b. Sognehusudvalg

Møde afholdes i næste uge.
c. Præstegårdsudvalg

Intet
d. Kirkeværge

Kirketjeneren har et ønske om en skruemaskine. Tages op efter nytår.
Foldedør er sat op i sognehuset, efter reparation. Mangler at blive malet.
e. Aktivitetsudvalg

Alle aktiviteter er begyndt at køre. Der afholdes møde i næste uge.
Der er forslag om at lave en strukturændring, flere frivillige skal ind.
f. Kommunikationsudvalg

Nyt indhold i infostanderne er kommet op.
Mødet med Mårslet bladet er udsat.
g. Kirkerenoveringsudvalg

Der har været afholdt møde i dag. En varmekonsulent har været ude og
gennemgå kirken.
Nationalmuseet skal over for at se på hvad vi må gøre og hvad vi ikke må gøre.
Døren ind til kirken fra våbenhuset skal stå åben.
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h. Økonomisk analyse

Udvalget har holdt møde. Referat er rundsendt. Kort snak om dette.
6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde

Valg til poster.
Midtvejs evaluering af stillegudstjenester
Vielse i det fri.
Der er et forslag om at lave evaluering af menighedsrådsmøderne
7. Eventuelt

Kaffe: Else K

Oplæsning af referat.
Referat: Susanne Lauritsen

Sang: Else S.

