Referat nr. 7. til menighedsrådsmøde
2015.06.25 kl. 19.30 – 21.30 kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30
Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

Godkendelse af referat og
dagsorden

2.

Regnskab

3.

Kirkens liv og form

Godkendelse

Diakoni

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Referat og dagsorden godkendt

Åse

Orientering fra kasserer vedrørende økonomi for sognehuset.

Bent

Drøftelse omkring diakoni – fællesspisning

Martin

Faste punkter
5.

Kort nyt fra udvalgene.
Referater fra udvalgsmøder sendes til alle MR
medlemmer.
Formanden inviteres til
alle udvalgsmøder.

Sognehus udvalg: Vejle Museerne vil undersøge
undergrunden til nyt sognehus i uge 26.
Licitation afholdes den 21. juli kl. 10. på Jerlev Kro.
Møde i Provstiet angående byggeomkostninger på
sognehus. Stipoleret uforudsete omkostninger blev
nedsat fr kr. 700.000 til 370.535. Viser der sig brug
for mere, vil der kunne gives 5% midler.
Arkitekt har ringet rundt til de entreprenører, vi har
valgt og anmodet om tilsagn om prissætning..

Poul
Licitation afholdes d. 24. juli kl 10
Sognehusudvalgsmøde d. 29.7 kl 19 – gennemgang af tilbud
Møde i Provstiet d. 30.7 kl 10
Orientering vedr. Tilslutning til offentlig
kloak. Møde med Vejle Spildevand 29.6.
Drøfter: leje af lokale på Overbygård til
kirkens børnetime mm. Der ansøges om 5%
midler til dækning af udgiften. (3500 kr pr
mdr)

Præstegårdsudvalg:

Bent

Jørn

Intet nyt

Tid

Kirkegårdsudvalget:

MR bevilger udgift til 4 stk skraldespandsstativer til en samlet pris på 16.475

Esther

Reparation af væg i våbenhus til 1500 kr.
Regulering af ringetider – solen ringes op
kl 8 – ned kl 20. I vinterhalvåret ned kl 16.
Udvalg for børnearbejde:

Orientering om børnearbejde og sognemedhjælperens funktion. Kirkens Børnetime flyttes til hver anden tirsdag med start
d. 25. august. Legestuen fortsætter fredag

Sekretær:

Intet nyt

Esther

Åse

Præst: Martin Eriksen

Intet nyt

Martin

Graver, Morten Søe Andersen

Intet nyt

Morten

Kasserer:

Pavilloner til Skurby lejes hos JK

Bent

Tilsyn af brandmateriel - 1000 kr
Kirkeværge:

6.

Meddelelser fra formanden

Evaluering af fællesspisning for periode oktober
2014 til april 2015. Mødet afholdes i Vejle den 25.
juni kl. 16.30 i Diakonikirken, Østre Kirkegård,
Vejle.
Kort over kirkegård udarbejdet af Henrik Bilberg,
udsendt til orientering.

7.

Meddelelser fra kontaktpersonen.

Intet nyt

1.
2.

Arbejdsmiljø, herunder brev fra arbejdstilsyn, hvem gør hvad?
Kim fra Højen Kirke foreslås som afløser
for Morten/Henrik, hvis der f.eks. kommer

Poul

Jørn

ES tager kontakt til Provstiet vedrørende
plan overkirkegård.

Tages under det lukkede punkt.
Annette tager kontakt til Kim fra Højen

Annette

en begravelse på Mortens fridag, og Henrik ikke kan deltage på grund af eget arbejde i Balle.
3.

Udlicitering af vedligehold af grønne områder, Morten har læst det fra et provstimøde.

8.

Nyt fra personalet

Morten:

9.

Møde-evaluering



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

10.

Mødekalender

Ajourføring.

Der er ingen beslutninger om udlicitering –
det blev blot nævnt ved at møde i Provstiet.
Intet nyt

Morten
Jørn

MR Torsdag d. 27. august kl 19.

Jørn

Det anbefales, at der udvælges en diakoni
ansvarlig i hvert MR i Provstiet

Jørn

Menighedsrådsmøder sidste onsdag i hver måned
undtagen december, juli og august.

11.

Punkter til næste dagsorden.

12.

Eventuelt

Punkter til kommende dagsorden 8 hverdage inden
mødet

Stiftsdag fredag d. 4. september
Tilmelding til Åse

13.

Emner til lukket dagsorden

Lukket punkt til selvstændigt referat.
Arbejdsgang i MR

