Referat nr. 22 til menighedsrådsmøde.
Onsdag den 12.oktober 2016 kl. 19, Ribevej 35.
Menighedsrådsmødet er offentligt
Deltagere: Martin Bonde, Esther Smidstrup, Annette Peschardt, Poul Kjær
Fraværende med afbud: Jørn Aagaard Laursen, Bent Nielsen – pt ingen medarbejderrepræsentant.
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

Godkendelse af referat nr.
21 og dagsorden. nr. 22

Beslutning

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Tilføjelse til pkt 5, Sognehus

Åse

Referat nr 21 godkendt
Referat fra opstillingsmøde godkendt

2.

Regnskab

Udsættes

Opfølgning på referat fra
sidste møde

Bent
Alle

Til ny behandling
3.

Hjertestarter

Beslutning:
Der er en hjertestartet i Brugsen og i hallen.
Kan hjertestarter hænges udenfor, og skal der
etableres kursus. Hvem betaler for evt. kursus?

4.

Menighedsrådsvalg

Faste punkter

Hvad er status?

Beslutter at ansøge Trygfonden om en
hjertestarter til opsætning i Sognehuset.

Martin

Kontakte Hallen og Brugsen mhp opsætning udenfor og mulighed for fælles kursus.
Da der ingen alternativ liste er indkommet, er det kandidaterne på den opstillede liste, der udgør det kommende menighedsråd. Dette bekendtgøres i Egtved
Posten og fra prædikestolen, når rådet er
konstitueret.

Bent

Tid

5.

Kort nyt fra udvalgene.

Sognehus:

Referater fra udvalgsmøder sendes til alle MR
medlemmer.

Alarm: Dan EL. Etablering koster 12.000,- , pr. md.
Kr. 199,- i abonnement.

Alarmen købes hos Dan EL medmindre
Janssons tilbud er markant billigere.

Esther

Udkast til regler for sognehus

Udkast er gennemgået, revideret og herefter vedtaget (se bilag)

Præstegårdsudvalg:

Orientering

Jørn og Bent

Kirkegårdsudvalget

Intet nyt

Esther

Udvalg for børnearbejde

Orientering

Esther og Jørn

Sekretær:

Intet nyt

Åse

Aktivitetsudvalg:

Orientering

Annette og
Åse

Præst: Martin Eriksen:

Orientering

Martin

Formanden inviteres til
alle udvalgsmøder.
Rapport fra Kuno Mielby, er sendt til advokat.

Bestilling af Stiftsmagasinet
Graver: Morten Søe Andersen

Punktet udgår

Morten

Kasserer:

Punktet udsættes

Bent

Kirkeværge:

Orientering

Poul

Behandlet under pkt 3

Jørn

Kalkning og reparationer pågår.
6.

Meddelelser fra formanden

Mit input til hjertestater:
Hjertestarter er allerede til stede. Jeg har tidligere
talt med hallen og Brugsen om at få dem udenfor,
for ca. 1. år siden
En udendørskasse til hjertestarter er ikke noget
der koster ret meget. Vi har en ved vores sommerhusområde, den kostede ca. 18oo kr. Man trykker

på en knap, så åbnes der for hjertestarter, og man
kan tage den. Vi har haft den i 3 år uden problemer med skader.
Med hensyn til kursus kunne vi prøve at finde
sponsorer.
Samarbejdsaftale vedrørende sognemedhjælper.

7.
Meddelelser fra kontaktperson

Annette

Der er pt ingen medarbejder repræsentant
i MR

8.

Nyt fra personalet

Morten:

Punktet udgår

Morten

9.

Møde-evaluering



Hvordan gik mødet?

Kort, fokuseret møde.

Jørn



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?
Næsteordinære møde onsdag d. 26.10.16

Esther

10.

Mødekalender

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

11.

12.

Punkter til næste dagsorden.

Eventuelt

Punkter til kommende dagsorden: 8 hverdage inden mødet.

Landsindsamling Kirkens Korshær
Julehjælp

Opfordring til bedre PR til næste menighedsrådsvalg.
Husk tovholder for sogneindsamlingen
ved konstituering.

