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Menighedsrådsmødet onsdag den 24. oktober 2012, kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat:
Medarbejderrepræsentant deltog ikke.
1. Godkendelse af dagsorden.

d: Økonomiske rammer for krea-rum.
2. Godkendelse af referat fra den 19. september 2012.
Referat godkendes.
3. Meddelelser:
a. Formanden.

Formanden orienterer om møde i Søndre Provsti.
Postlisten gennemgås
b. Præsterne.

Vi deltager fortsat i vejkirkefolderen. 2013.
Det er aftalt at der monteres netværkskort i kopimaskinen,
som fremover anvendes som printer.
Nøgler til kontorerne udleveres.
c. Medarbejderrepræsentant.

Intet
d. Kontaktperson.

Der er medarbejdermøde den 31. oktober kl. 13’30.
4. Til vedtagelse/beslutning.
a. Kasserer, herunder kvartalsrapport.

Anders gennemgår kvartalsrapport.
Godkendes og underskrives.
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b. Personale håndbog

Erik gennemgår det nye udkast.
Vi har behandlet personalehåndbogen, den tages med til medarbejdermødet, hvor den også behandles og tages med til vedtagelse i november
måned.
c. Flytning af MR møde fra 21. november til 22. november 2012

Dette vedtages.
Informationsaften for alle nyvalgte til menighedsrådet, afholdes
onsdag den 21. november kl. 19.
Møde for nye kasserer afholdes torsdag den 6. december
Introduktion til den digitale arbejdsplads, afholdes den 7. februar
2013.
Kursus for kontaktpersoner afholdes den 18. februar.
d. Økonomiske rammer for krea-rum.

Der afsættes 2000 kr. ekstra til indkøb af materiale til det kreative
rum. Sognemedhjælper, præster og de tre børneklubber er fælles om
materialer og anvendelse af rummet.
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5. Meddelelser fra udvalgene:
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg

Der er blevet drænet foran våbenhuset.
Udvalget vil finde på en løsning med et askebæger til at stille
foran våbenhuset.
b. Sognehusudvalg

Hvis personalet oplever nogle fejler eller mangler i det ”nye hus”
må man gerne give Knud L. besked.
c. Byggeudvalg.

Intet
d. Præstegårdsudvalg

Intet
e. Kirkeværge

Mandskabshuset er blevet ordnet.
f. Aktivitetsudvalg.

Sognehus indvielsen var en stor succes.
g. Bladudvalg

Intet
6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde ons. den 21. november 2012.

Godkendelse af endelig udkast til personalehåndbog.
7. Eventuelt.

Kirkekaffe juleaften er blevet en tradition, men vi mangler hjælp.

Referat: Susanne Lauritsen

