Referat nr. 16 til menighedsrådsmøde.
Torsdag den 25. februar 2016 kl. 19, Ribevej 35
Menighedsrådsmødet er offentligt
Til stede:Jørn Aagaard æaursen, Martin Bonde Eriksen, Anette Peshardt, Bent Nielsen, Esther Smidstrup, Poul Kjær, Morten Søe Andersen, Åse Schrøder
Fraværende
Referent:Åse Schrrøder
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

2.

Godkendelse af referat nr. 15 og dagsorden

Beslutning

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Godkendt – årstal rettes til 2016

Åse

Godkendt

Kirkens liv og vækst

Udsættes til næste møde, hvor det
bliver et tema: Gudstjenestens indhold og form

Opfølgning på referat fra sidste møde
3.

Beslutning fra sidst:

Alle
Beslutning:

Den aftale, vi har er afstemt til de
aktiviteter, der foregår.

Bent

Vedtægtsændring for nedlæggelse af
gravsteder: Hvor langt er vi med dette
punkt.

Jørn følger op

Esther og
Jørn

Drøftelse:

Drøftelse

Bent

Koda afgift, hvilken aftale har vi?

4.

Beslutning fra sidst:

Martin

Til ny behandling
5.

Tema.

Tid

Menighedsmøde
Faste punkter
6.

Kort nyt fra udvalgene.

Sognehus: Valg af formand for sognehus
udvalg.

Valg af ny formand: Esther Højgaard Smidstrup er valgt.

Referater fra udvalgsmøder sendes til
alle MR medlemmer.

Kontrakter skal underskrives.

Beslutning:Kontrakter underskrives dd og sendes retur.

Formanden inviteres
til alle udvalgsmøder.

Tidsplan for kloakering til sognehus, høringsfase. 8 uger. Teknisk udvalg d. 3. maj
2016. Økonomiudvalget d. 23. maj 2016.
Endelig vedtagelse i byrådet 1. juni.
Møde i provstiet den 22. februar omkring
deling af sognehus og maskinhus i to projekter.
Jørn udarbejder nyt budget på sognehus
og maskinhus.

Jørn

Orientering jvf omstående

Der er møde på lokaliteten med
øvrigheden fredag d. 18. marts
efter middag.

Præstegårdsudvalg: Gårdsplads planeres
og der lægges nyt grus. To tilbud indhentes.

Beslutning: Aftale med JP Haveservice forlænges ligesom det aftales med JP at lægge nyt grus/BN

Jørn

Kirkegårdsudvalget

Til beslutning:Forslag til brochure
”gravsted i plæne” fremlægges.
Rundsendes til rådet – mhp evt
justeringer.

Esther

Udvalg for børnearbejde

Orientering

Esther, Jørn

Sekretær:

Orientering: Referat vedr. Regn-

Åse

skabsafslutning 2014 er ikke formuleret korrekt – og vi må derfor
behandle det igen på næste MR
møde. BN undersøger procedure

7.

Meddelelser fra formanden

Aktivitetsudvalg:

Intet nyt

Annette Åse

Præst: Martin Eriksen

Intet nyt

Martin

Graver, Morten Søe Andersen

Beslutning – der er behov for en
container mere til graverfaciliteter
– anskaffes. BN

Morten

Kasserer:

Orientering

Bent

Kirkeværge: Beslutning.

Orientering

Poul

Kirkesyn godkendt af provstiet.

Indhente tilbud om kalkning af
kirken - JAL

Nye skraldespande til Morten, se skrivelse.

Orientering jvf omstående

Canon kopimaskine: Skrivelse fra Leif
Arffmann. Hvem vil undersøge, om det er
noget, vi skal have? Der er også små printere til kontorbrug.
Regler for honorar: Stiftet indskærper, at
regler bliver overholdt. Skrivelse til kasserer og regnskabsfører.

Udsættes til sognehuset er bygget

Jørn

Vi har modtaget ny BBR meddelelse. Ser
rigtig ud.
Ny ungdomspræst ansat i Vejle provsti,
som har en stor alsidighed i bagagen.
Liv og vækstpulje skal være ansøgt inden
1. marts.

Ingen ansøgning nu – men søge om
legetøj mv til Sognehuset til september

Igen - igen rykker for 2014 regnskab, sendes til dataarkiv.
Provstisekretær Inge Lodal har valg at gå
på efterløn 8. april 2016. Provsten meddeler, at det kan besværliggøre sagsbehandling i provstiet.
Provstiet beder menighedsrådene undersøge om der er behov og ønsker fra kirkens personale at etablere ERFA grupper
på lokalt plan. Nogle kirker har disse
grupper med.

Behandles på personalemøde

ERFA møde for kontaktpersoner den 30.
marts kl. 17-20.
6.

Meddelelser fra kontaktpersonen.

.

Orientering

Annette

7.

Nyt fra personalet

Morten:

Orientering

Morten

8.

Møde-evaluering



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?

Jørn


9.

Mødekalender

Hvordan kan vi gøre det bedre?

Ajourføring.

Næste MR møde onsdag d. 30.3

Jørn

Punkter til kommende dagsorden: 8 hverdage inden mødet

Tema om gudstjenesten

Jørn

Lukket punkt til selvstændigt referat.

Intet at behandle

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

10.

Punkter til næste
dagsorden.

11.

Eventuelt

00.

Emner til lukket
dagsorden.

Reformulering omkring godkendelse af regnskab 2014

