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MENIGHEDSRÅDSMØDET ONSDAG DEN 27. APRIL 2011 KL. 19’00

Referat.
Afbud:
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra den 23. marts 2011

Referat godkendt
3. Meddelelser:
a. Formanden

Driftsramme for 2012 er 2.820.000.00.
Postlisten gennemgås
b. Præsterne

Vedr. lyd problemet i kirken vil Hanne tage kontakt til Carsten
Dalsgaard.
c. Medarbejderrepræsentant

Intet
d. Kontaktperson

Intet
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4. Til vedtagelse/beslutning:
a. Kasserer

Kvartalsrapport sendes rundt og tages med på næste møde.
b. Vand i våbenhus – projekttegninger (bilag 1)

Projekttegninger gennemgås og godkendes.
Vi laver en forespørgsel om at få lavet skabe i egetræ.
c. Dåbsoplæring

Vi anbefaler at minikonfirmandundervisning bliver obligatorisk
med et minimum undervisningstimer på 16.
d. Regulativ for overenskomstansat præst (bilag 2)

Regulativ tages til efterretning.
e. Konfirmandundervisning (bilag 3)

Vi anbefaler at overenskomstansat præst underviser konfirmanderne.
Vi retter henvendelse til provsten om ekstra ydelse til stillingen.
f. Personalehåndbog

Er under udarbejdelse.
g. Byggeudvalg – beslutn. Om det videre forløb

Personalet giver udtryk for at Benny Andersen’s forslag er et godt
projekt.
Der er opbakning i Menighedsrådet om at gå videre med BA’s projekt
og få flere detaljer på plads.
Personalet vil blive holdt orienteret undervejs.
Der søges provstiudvalget om et ekstra beløb til hvad der måtte komme.
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h. Ansøgning fra hyggeklub (bilag 4)

Vi godkender ansøgningen om at forhøje med 1000 kr i indeværende år.
i. Kursusansøgning – sognemedhjælper (bilag 5)

Kursus bevilliget.
j. Studietur – dato og udvalg

Kirke- og kirkegårdsudvalget arrangerer næste tur.
Datoen er den 29.10.

5. Meddelelser fra udvalgene:

a. Kirke- og kirkegårdsudvalg

Der arbejdes med at renovere muren omkring materielgården.
b. Sognehusudvalg

Intet
c. Byggeudvalg

Der er aftalt møde med Benny Andersen den 2. maj.
d. Præstegårdsudvalg

Intet
e. Kirkeværge

Skadesanmeldelse er sendt til forsikringen på rep. af tag
og raftehegn, ligeledes på toiletdør ved kapellet.
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f. Aktivitetsudvalg

Der var god tilslutning til påskemåltidet.
g. Bladudvalg

Det går godt. Fint samarbejde.
6. Dagsordenspunkter til næste menighedsmøde ons. 18. maj 2011.

Kvartalsrapport
7. Eventuelt

Budgetmøde den 9.6. kl.19

Kaffe: Anders

Sang: Else K.

Referat: Susanne Lauritsen

