Dagsorden til menighedsrådsmøde
Onsdag d. 21. maj kl. 19 – 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30
Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1. Velkomst til Anna Marie
Erbs.
A.M.E. præsenterer sig

2. Godkendelse af referat og
dagsorden
3. Regnskab

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Tid

Bosat i Kolding, 60 år, 3 voksne børn, 4
børnebørn. Har været ansat på Center for
torturofre i Haderslev i 7 år, sidste 4 år som
leder.

Lis, Anna
Marie Erbs

10 min

Godkendt.

Lis

5 min

19.15

19.20
Referat fra regnskab og budget møde i Provstiet

Udsættes.

Marianne

10 min
19.30

Opfølgning på referat fra
sidste møde
4. Beslutning fra sidst:
Præstegårdshaven

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?
Er der truffet aftaler med firmaerne?
Hvor langt er vi?

Sten ml. præstegårdshavens birketræer:
skal de fjernes / evt. sås græs? Dette skal
afklares senere.
Rive skal anvendes til at rive i præstegårdens gårdsplads. Der står muligvis én ved
graveren, som kan anvendes.
Nørskov har tilkendegivet, at de opstarter
om 14 dage, dvs. cirka primo juni.
Der skal rykkes for græsplæneanlægning.

Kenneth,

2 min

Esther
19.32

5. Beslutning fra sidst::
Indkøb af salmebøger

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?

2 min

Der er indkøbt 10 nye salmebøger.
Marianne

Er bøgerne bestilt?

19.34

.
6. Beslutning fra sidst::
Kend dit provsti

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?

Der er aftalt, at det udsættes til efter Martins orlov.

Lis

Punktet udsættes

Marianne

2 min
19.36

Carsten har meddelt Provstiet vores beslutning om
at vente, indtil Martin er tilbage fra barsel
7. Beslutning fra sidst::
Skovsalgsprovenu

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?

2 min
19.38

Har stiftet fået besked om, at vi fastholder pengene i
stiftet?
Til ny behandling
8. Tema:
Økonomi vedr. spaghettigudstjenester

9. Tema:
Indkøb af bærbar PC til
graveren

Begrundelse og beslutningsforslag
Udsat fra sidste møde.
Redegørelse for økonomien

Begrundelse og beslutningsforslag
Forslag

1

Det endelige regnskab er ikke gjort helt op.
Vi forventer dog, at der er et lille underskud forbundet med de afholdte arrangementer. Lige nu afholdes spaghettigudstjenesterne ikke, men det tages op igen.

Esther

5 min

Pga stigning i administrative opgaver, er
der behov for en bærbar pc. Den skal primært bruges på hjemmekontor. I fasen
med bygning af sognehus, hvor der bliver
behov for ekstra kontorplads, kan den
tillige anvendes hjemme af graverne.

Morten og
Marianne

10 min

( Martin )

10 min

19.43

19.53

Der skal undersøges lidt nærmere omkring
forskellige mulige løsninger, samt eventuel
beskatning af it (multimedieskat)
10. Tema:
Valg af billedansvarlig
samt indkøb af kamera

Forslag. Valg af en person, der kan tage billeder af
de aktiviteter/arrangementer han/hun selv deltager i.
Man kan købe et Canon Spejlrefleks Kamera: Canon

Vi vil efterspørge personer til at danne et
fotograf-korps. Det er muligt at der ikke
skal indkøbes et kamera, det tages op senere, når der er fundet frivillige.

Lis
20.03

11. Tema:
Børneklubben

EOS 1100D til 1799,-. Måske skal andre muligheder
undersøges.

Inge laver opslag til kirkeblad.

Begrundelse og beslutningsforslag

Punktet udsættes til næste møde.

Marianne

Drøftelse. Afsøgning af muligheder for frivillige
deltagere

15 min
20.18

Faste punkter

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

Sognehusudvalg:
Nyt fra arkitekten?

Henrik Bilberg har bedt arkitekten lave et
revideret forslag i forhold til det foreliggende udkast.

Henrik

10 min
20.28

Vi vil forsøge at få nogle tilkendegivelser
undervejs i den proces, hvis det er muligt.
Mødeforslag med arkitekten: mandag d.
2/6 kl. 16 i graverhuset.
Præstegårdsudvalg:
Referat af møde i Provstiet vedr. syns og skønsforretning/forlig med entreprenøren

Besluttet at sten ml. birketræer pilles op og
der i stedet sås græs, såfremt der er penge
til det. Kasseren kontaktes efter mødet.

Esther, Kenneth

15 min

Henrik, Esther

5 min

20.43

Møde i provstiet: Der blev drøftet. Hvorvidt der skal indgås forlig eller afholdes
syns- og skønssag. Dette skal afklares på et
ekstraordinært møde d. 2/6 kl. 16.
Kirkegårdsudvalget:
På sidste udvalgsmøde talte vi om midlertidig udbedring af P pladsen. Hvor langt er vi nået hermed?

Stabilgrus, 6 kubikmeter inkl. kørsel bestilles. Henrik Bilberg vil nivellere det.
Gravsteder, udløbet sidste år, er nu nedlagte. Morten orienterede om fældning af
træer, som er besluttet af kirkegårdsudvalget.
Prisliste er ikke færdigudarbejdet, den skal
revideres.
Der indkaldes til kirkegårdsudvalgsmøde i

20.48

juni måned.

Aktivitetsudvalg

Ingen møder siden sidst. Næste møde
23/9. Vedr. pinsearrangement: Maria
(sognemedhjælper) bedes sende mail ud til
de frivillige i forhold til praktiske opgaver.

2 min
21.00

Marianne og Henrik står for at traktere til
arrangementet.
13. Meddelelser fra formanden

Opdatering etc. af hjemmesiden. Kan vi finde en
person, der kan varetage opgaven under Martins
barselsorlov?

Hjemmeside: Irena og vikarierende præst
Anne Marie vil prøve at gå i lag med
hjemmesiden.

MR mødet i august skal flyttes pga. sammenfald af
budgetmøde i Provstiet. Ny dato?

Vi betaler ikke KODA-afgift. Man kan købe
en såkaldt ”kirkepakke”, som er en årlig
udgift.

Lis

10 min

21.10

Forslag om eventuelt arrangementer afholdes med lokalrådet.
Maria har fået sognemedhjælperjob i Hover, 16 timer.

14. Meddelelser fra kontaktpersonen

Referat fra ERFA møde

Punktet udsættes.

Marianne

5 min
21.15

15. Nyt fra præsten

Printeren virker ikke på præstekontoret.

5 min
21.20

16. Nyt fra personalet

Dennis stopper 15/6. Morten køber en
hilsen til Dennis.
Gaveregulativet skal revideres. Punktet
drøftes på næstkommende møde.

17. Møde-evaluering



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?

2 min
21.22


18. Mødekalender

Hvordan kan vi gøre det bedre?

Ajourføring

Ekstraordinær menighedsrådsmøde d. 2/6.
Kirkegårdsudvalgsmøde bliver afholdt i
juni måned.

19. Evt.

Der kan ikke tages beslutninger under punktet.

Morten orienterede om el-rapport: Ved
koncerter i kirken er der krav om, at der
skal være en el-rapport. Elektrikeren har
afdækket at tre HFI-relæ i kirken var itu.
DansEl udfærdiger el-rapport hver 2.år.

Ref.Inge Lolk.

8 min
21.30

