Referat nr. 9. til menighedsrådsmøde
Onsdag den 30. september kl. 19.00 – 21.30 2015, Ribevej 35,
Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på Ribevej 35 i lejet lokale.
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

1.

Godkendelse af referat og
dagsorden

Godkendelse

Godkendt

Åse

2.

Regnskab

Budget 2016

Foreløbig gennemgang af budget:
Evt overskud på budget 2016 sættes under
punkt: Opsparing til katafalk

Bent

Bente Loft deltager ved næste MR møde
for gennemgang af budget
3.

Kirkens liv og form

Udgår til fordel for pkt 4.

Opfølgning på referat fra
sidste møde
4.

Beslutning fra sidst:

Alle
Fra punkt 6.

Der er ringe opbakning til børnekoret.

Det tages op ved næste møde, om der skal arbejdes
på at etablere et voksenkor.

Der kommer foldere ud i denne uge. Der
tages kontakt til skolen mhp information.

Punkt 11.

Evalueres igen til januar.

Henriette inviteres til mødet for dette punkt.
5.

Beslutning fra sidst:

Martin

Punkt 11.

Jørn

Herefter stillingtagen til evt etablering af
voksenkor.
Nogle genstande kan genbruges.

Jørn

Aftalen er opsagt pr 1. juni

Annette.

Salg af genstande fra gl. konfirmandstue i gl. præstegård.
Til ny behandling
6.

Aftale med Johanneskirke

Johanneskirke har opsagt aftale med organisten.

Tid

Jørn vil undersøge, om der kan være andre
kirker, der mangler organist timer.

Jørn.

Poul orienterer

Poul

Jørn udsender mødedato

Jørn

Faste punkter
7.

Kort nyt fra udvalgene.

Sognehus udvalg:

Referater fra udvalgsmøder sendes til alle MR
medlemmer.

Licitation har været afholdt den 22. september.

Formanden inviteres til
alle udvalgsmøder.

Nu arbejdes der på analyse af priser, arkitekten
kommer med indstilling på møde den 2. oktober.
Herefter kontraktforhandlinger.
Endeligt budget for byggeri skal ligeledes på plads
inden kontraktforhandlinger.
Virum og Skårup har indsigelser til maskinhus,
provstiet inddrages i sagen.
Møde med fredningsmyndigheder den 18. september: De fremmødte havde ingen indsigelser mod
byggeriet som sådan, men en enkelt mente, at sognehuset kun måtte være 200 m2. Nævnet skal bruge
en behandlingstid på 10 dage.
Angående indkomne tillbud på sognehus skal vi
igennem en sparerunde, ikke på hvad huset indeholder eller udfærdigelse, men på det tekniske.
Budgettet skal ned på 10 millioner.
Angående forsikring af sognehus og maskinhus bør
vi overveje at tegne en forsikring ved Byggeskadfonden. Forsikringen dækker for fejl og mangler,
hvis en entreprenør går konkurs i garantiperioden.
Præstegårdsudvalg:
Møde med advokat for det videre forløb i præstegårdssag.
Belysning omkring præstegård kan igangsættes, 5%
midler er frigivet.

Bent sætter det i gang

Kirkegårdsudvalget:

Skraldespande 370 l bestilles

Esther

Kirkeklokker – eftersyn mv – undersøges
nærmere. (Morten)
Udvalg for børnearbejde:

15-16 børn til Kirkens Børnetime

Esther

Omdeling af brochure – spejderne købes til
opgaven.
Aktivitetsudvalg

Naser Khader d. 8. oktober.

Annette og
Åse

Sekretær:

Begivenheder, hvor fra der skal tages billeder? Åse tager kontakt for aftaler.

Åse

Alle Helgen
2. december for børnehaverne
Første og tredje søndag i advent
Koncert d. 15. dec
Jule- (Morten ) og Nytårsaften
Babysalmesang – Kirkens Børnetime
Diakonidag – mail til Annette

8.

Meddelelser fra formanden

Præst: Martin Eriksen

Intet nyt

Martin

Graver, Morten Søe Andersen

Er orienteret under kirkegårdsudvalg

Morten

Kasserer:

Intet nyt

Bent

Kirkeværge:

Intet nyt

Poul

Diakonimøde d. 29. oktober kl. 17-21, Langelinje 78,
Vejle. Vi bør deltage talrigt.
Forsikringsspørgsmål: Angående byggeri og forsikringer. Vi skal ikke tegne specielle forsikringer, vi er
dækket ind. Angående sikring af bygninger er der
ingen krav til alarmer.

Jørn

Onkel og Tante inviterer mandag d. 26. oktober kl.
17-21 til brainstorm om, hvordan vi i fællesskab kan
skabe synergi og godt fællesskab.

Jørn deltager

Valg 2016 til MR: Fælles dato for opstillingsmøde.
Fra Henrik Mikkelsen lønstatistik til brug for lønstatistik for lønforhandlinger.
Nye bilag fra dataarkivet videresendt til Bente for
opklaring.
Aftale om møde for at beslutte oprydning i hegn
træer i skel mod marker ved sognehusgrund.
Rapport fra KORA – menighedsråd på en bedre
måde – se på DAB

9.

Meddelelser fra kontaktpersonen.

10.

Nyt fra personalet

11.

Møde-evaluering

12.

Mødekalender

Behandles under lukket punkt med særskilt referat

Annette

Morten:

Intet nyt

Morten



Hvordan gik mødet?

Jørn



Hvad er vi gode til?

Vi var ustrukturerede i dag – og kom vidt
omkring



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

Ajourføring.

Jørn

Menighedsrådsmøder sidste onsdag i hver måned
undtagen december, juli og august.
13.

Punkter til næste dagsorden.

Arbejdsmiljø

14.

Eventuelt

Morten har behov for at tage printeren med
hjem

15.

Emner til lukket dagsorden.

Lukket punkt til selvstændigt referat.

Jørn

