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MENIGHEDSRÅDSMØDET ONSDAG DEN 15. JUNI, 2011, KL. 18’30
Referat:
Afbud:
1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra den 18. maj 2011.06.14

Referat godkendt
3. Meddelelser:
a. formanden

Copytec fraråder at flytte kopimaskinen ud i entreen.
Vi beder medarbejderne genoverveje, hvordan vi kan indrette
personalerummet.
FU møder forud for MR-møder:
Onsdag den 10. august, tirsdag den 6. september, tirsdag den
11. oktober, tirsdag den 8. november.
Postlisten gennemgået.
b. præsterne

Vi skal være opmærksom på, at der skal flere stole ind i kirken
når der er mange i kirke, f.eks. ved barnedåb.
Hanne orienterer om sorg- og livsmodsgruppen.
Det var en positiv oplevelse med 2 konfirmationer på samme dag.
Ligeledes var det en positiv oplevelse med fotografering i sognehuset.
c. medarbejderrepræsentant

Lis giver udtryk for at besparelsen på telefonabb. i kirken
ikke er en god ide.
Når vi får vand i kirken, vil Lis gerne lave kaffe og te de gange
der er våbenhuskaffe.
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d. Kontaktperson

Intet
4. Til vedtagelse/beslutning:
a. kasserer

Intet
b. Godkendelse af budget 2012

Budget gennemgås og underskrives.
c. Fadervor og gudstjeneste liturgi

Hanne gennemgår det omdelte bilag vedr. gudstjenestens liturgi.
Menighedsrådet støtter, at præsterne benytter hver deres version af
Fadervor.
d. Reparation af tag på skibets østside

Vi har en akut situation. Arne har haft møde med mureren og
tømreren, som har givet et overslag på ca. 40-50.000 plus moms.
Vi søger Provstiet om tilskud.
e. Personalehåndbog

Der mangler stadigvæk gennemgang af nogle få kapitler.
f. Byggeudvalg – skitseprojekt fremsendt til Århus Provsti

Menighedsrådet har søgt Provstiet om 4.700.000,00 kr.
Der er orienteret om det fremsendte skitseprojekt.
Det fulde beløb er d.d. bevilliget.
g. Rykkergebyr for opkrævning af regninger

Vi vedtager rykkergebyr ved 2. rykker og det noteres i 1. rykker.
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h. Vikarsatser til tjenester

Vi afventer kontaktpersonens samarbejde med personalekonsulenten.
Indtil videre anvender vi de takster vi er vant til.
i. Kursusansøgning sognemedhjælper

Ansøgningen afslås, men vi vil se velvillig på det til næste år.
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5. meddelelser fra udvalgene:
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg

Efter sommerferien vil reparation af digerne og gangarealerne gå i
gang.
b. Sognehusudvalg
Vedr. ventilationen: Efter anbefaling fra ingeniør Claus Peder Nielsen,

skal der tages kontakt til servicefirma. Knud tager kontakt til CPN.
c. Byggeudvalg

Knud orienterer om mødet i går, hvor vi gennemgik alle rum mht.
inventar osv.
Knud tager kontakt til arkitekten.
d. Præstegårdsudvalg

Intet
e. Kirkeværge

Arne fortæller kort om arbejdet med vand i kirken.
Skabet til våbenhuset lader vente på sig.
Der mangler kalkning ellers er alt andet gået efter planen.
Dræning omkring kapellet er påbegyndt.
f. Aktivitetsudvalg

Intet
g. Bladudvalg

Intet
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6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde ons. Den 24. august 2011.06.14

Skovkirkegård
Adventskrans flyttes
7. Eventuelt

Kaffe: Keld

Referat: Susanne Lauritsen

Sang: Hanne

