Dagsorden til menighedsrådsmøde
Onsdag d. 28. august 2013 kl. 19 – 21.30 kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30
Alle menighedsrådsmøder er offentlige
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

Godkendelse af referat og
dagsorden

2.

Regnskab

Gennemgang af kvartalsregnskab

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Tid

Godkendt.

Lis

2 min

Driftsunderskuddet fra sidste år skal indhentes, men i øvrigt ser tallene positivt ud.

Bente/

15 min

Marianne

19.20

Præsteboligen: varmeudgiften er blevet lidt
højere end budgetteret.
Aktuelt har vi overskud i forhold til det
budgetterede.
Der skal sikres oplysning om godkendte
regninger til kasseren.
Der er ikke ansøgt om 5%-midler, hvilket
besluttes at vi gør. Lis Richter Hansen
forestår opgaven.
Den forestående budgetlægning drøftes, og
det aftales at Bente Loft deltager på oktober
måneds menighedsrådsmøde.
Graverens ønsker om indkøb af maskinpark drøftes i kirkegårdsudvalget med
henblik på indstilling til menighedsrådsmøde.

Opfølgning på referat fra
sidste møde
3.

Beslutning fra sidst:
Indkøb af Kaboo kalendersystem

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?

Orientering om de nævnte punkters gen-

Lis

nemførelse.

3 min
19.23

Systemet er indkøbt

Kirkekalkning

Kirken er kalket

APV og Mus samtaler

Er under planlægning/afvikling

Stendige reparation

Er gennemført

Til ny behandling
4.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Debatoplæg fra Udvalget
om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Orientering og diskussion.
Oversigt over kommende møder:
5. sept. – 12. sept. – 25. sept.
Temaet behandles igen på septembermødet

Bilag 1

Martin orienterede om debatoplægget, som
er opdelt i to dele, de indre anliggender og
den økonomiske del.

Martin/Lis

Der er beskrevet tre forskellige modeller i
debatoplægget for indre anliggender.
Omkring økonomien foreslåes der fem
forskellige modeller.

25 min

19.48

Der lægges op til en ny model på begge
områder. Der er en høringsproces som
sikrer, at alle kan blive hørt.
Høringsfristen er d. 31/10-13.
Flest muligt må gerne deltage i mødet d.
25/9, Henrik Bilberg har givet tilsagn om
deltagelse foruden Lis Richter Hansen og
Martin Bonde Eriksen.
Det aftales, at modellerne drøftes på næstkommende møde i september.
5.

Tema:

Begrundelse og beslutningsgrundlag

Ansøgning til iværksæt-

Forslag til ansøgning om ekstra sognemedhjælper

For at opkvalificere diakoni og det frivillige
arbejde besluttes det, at vi ansøger om

Martin

10 min

6.

7.

terpuljen Liv og vækst

timer til udvikling af diakoni

Tema:

Begrundelse og beslutningsgrundlag

Præstens APV

Kirkegårds og præstegårdsudvalget opgave

Tema:

Forslag til mødedato d. 5/11 – 13 kl. 19

Gudstjenesteformer

8.

Tema:

Møde d. 22. september kl. 14.30

Menighedsmøde

Planlægning af mødet

19.58

beløb fra iværksætterpuljen, - et beløb, som
oplagt kan anvendes til aflønning i sognemedhjælperstillingen.
Bilag 2

Jf. bilag skal der følges op på arbejdspladsvurderingens punkter.

Lis

Besluttes at der afholdes møde torsdag d.
14/11-13, kl. 19. Det drøftes på menighedsrådsmøde i september, om datoen for mødet fastholdes.

Lis

Der skal orienteres om : Økonomi, sognehus, frivilligt arbejde og diakoni.

Lis

3 min
20.01
5 min
20.06

13 min
20.19

Opslag: Inge og Esther
Mad:

Esther og Henrik

Information: Lis
Økonomi: Marianne
Mødet afholdes umiddelbart efter gudstjeneste og beværtning. Mødet afholdes i
kirken.
9.

10.

Tema:

Drøftelse og beslutning om vi skal bruge intranettet.

Database på intranettet

Muligheder gennemgås på nettet

Tema:

Forslag til brug og etablering af den officielle præstegårdshave. Nedsættelse af arbejdsgruppe.

Den officielle præstegårdshave
11.

Tømning af den gamle
præstegård

Deltagelse fra Jerlev (præstegårdsudvalg)
Fastsættelse af dato og planlægning af tømning af
huset

Udsættes til næste menighedsrådsmøde

Martin

10 min
20.29

Det besluttes, at der nedsættes et udvalg
vedr. præstegårdshaven: Martin, Morten,
Lis og Kenneth. Menighedsrådet i Jerlev
involveres tillige.

Martin/Lis

Der skal i præstegårdsudvalget drøftes,
hvor der placeres et brandskab til kirkebøger.

Lis

Arkivet tømmes af Martin og Lis.
Kirkens børnetimes materiale tømmes af
Marianne, Esther, Lis og Maria samt de

5 min
20.34

5 min
20.39

frivillige.
Møbler i overetagen tømmes af Henrik og
Kenneth.
Det drøftes, om der skal afholdes et loppemarked i forhold til de ting, der ikke skal
bruges, blandt andet tv og møbler, der står
i stuen ovenpå.
Tømningen skal være afviklet inden 1.
oktober. Nedbrydning klar til 14.oktober.
Loppemarked: lørdag d. 5.oktober.
12.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

22/9 menighedsmøde

Kirkekaffeplan for kommende periode

Datoer: 22/9 - 6/10 - 3/11

6/10 Henrik/Marianne

Lis

2 min
20.41

3/11 Lis

Faste punkter

13.

Kort nyt fra udvalgene, senest 10 dage inden menighedsrådsmøderne,
sendes referater fra udvalgsmøder til formanden,
der sender disse referater
ud sammen med dagsordenen.

Sognehusudvalg: Status på ansøgninger og tilbud

Præstegårdsudvalg

Meddelelser fra formanden

3 min

Intet nyt

2 min

20.44

20.46
Kirkegårdsudvalget

Aktivitetsudvalg

14.

Indgået tilbud fra Højen, tilbuddet tages
med til provsten af Lis. Der afholdes møde
kl. 14.30, med arkitekterne.

Referat fra ERFA møde

Intet nyt. Morten har anført et punkt til
dagsorden til kommende møde i kirkegårdsudvalget.

2 min

Intet nedfældet referat.

2.min

6.sept.sælges billetter til Sigurt Barrettarrangementet, hvilket foregår i præstegården.

21.00

Møde til provstiudvalg og stiftråd, det er
vigtigt at vi er repræsenteret i provstiud-

20.48

Lis

10 min
21.10

Visionsmøde d. 8. oktober

valget.

Henvendelse fra spejderne om lån af kirken

Kort orientering om deltagelse i ERFAmøde.

Kulturuge

Visionsmøde d. 8.oktober, der afholdes et
arbejdsgruppemøde d. 5.september.
Spejderne vil gerne låne kirken d
17.oktober.
4.-13.april: kulturugen, skal vi deltage? Det
henstilles til aktivitetsudvalget at afklare,
om vi skal deltage.
15.

Meddelelser fra kontaktpersonen

Orientering:
Ansættelser
Kaboo kalendersystem – gennemgås på PC

Maria Hoffmann Roed er ansat pr. 1/9
som sognemedhjælper.

Inge/

15 min

Marianne

21.25

Irena Kristensen er ansat som præstesekretær, og begynder i kommende uge.
Onsdagsmøder starter op igen i graverhuset.
Medarbejdermøde afholdes i september.
Punktet omkring Kaboo kalendersystem
drøftes på næstkommende menighedsrådsmøde.

16.

17.

18.

Nyt fra personalet

Møde-evaluering

Mødekalender



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

Ajourføring:
Sognehusudvalgsmøde d. 3. sept. fra kl. 14.30

Henrik og Morten har været på udstilling i
forhold til maskiner.

2 min

Evaluering: Balance ml. at finde tiden til at
drøfte de punkter, der er værdiladede og
holdningsdannende. Punkter vedr faktuelle og konkrete beslutninger kan oftest
afvikles hurtigt.

5.min

Gennemgået.

1 min

21.27

21.32

21.33

5. sept. kl.14.30 planlægning af visionsmøde
5. sept. kl. 19 møde vedr. styringsstruktur
12. sept. kl. 19 møde vedr. styringsstruktur i Haderslev
22. sept. menighedsmøde
25. sept. møde vedr. styringsstruktur, Gaurslund
23. okt. kl. 18 Fælles menighedsråd med Jerlev
19.

Evt.

Der kan ikke tages beslutninger under punktet.

Spaghettigudstjeneste d. 10.sept., Kenneth
orienterer om, at spejderne følges i fælles
flok til kirken.
Kirkegårdsudvalget skal indkalde til kirkesyn.

Dagsorden:
Lis Richter Hansen
Formand
Referat:
Inge Lolk
Sekretær
28/8-13

4 min
21.37

