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Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Onsdag den 22. februar 2017 kl. 19.00 på Søvej 31
Dagsorden:
Deltagere:
Marianne Rasmussen, K.K. Jensen, Hans la Cour, Lis Eskildsen,
Tage Bebe, Kirsten Rehtoft, Vagn Aage Hansen, Anders Eyvind
Nielsen, Karen Blauenfeldt Dam, Søren Skyggelund, Ove Nielsen,
Aage Mogensen og Ingrid Kaagh

1. Bemærkninger til
dagsordenen

Ingen

2. Opfølgning på tidligere
punkter

Marianne Rasmussen gjorde rede
for de problemer, der er vedrørende
sognegårdsbyggeriet
Vi undersøger mulighederne for at
lave et sæt Præstegårdsvedtægter
og Sognegårdsvedtægter.

3. Budget 2018
Budgetønsker drøftes på
mødet
Bilag eftersendes denne
dagsorden

Kirsten fortæller, at der er debat
organisterne imellem om, hvad
korsangerne får i honorar.
Max-beløbet er 350 kr.
I princippet er der 10 piger hver
søndag. Der må max. være 20 piger
i koret. Det kan være problematisk
at anvende ordet ”løn” til
kirkesangerne, men udtrykket har
altid været brugt. Kirsten vil gerne,
at pigerne kun får løn, når de
møder op.
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Der vil fremkomme budget for
koret, og vi tager derefter stilling
til, om vi vil foretage en mindre
stigning af honoraret.
Bente og Aksel vil naturligt være
dem, der laver indstilling til, om
kopimaskinen evt. skal udskiftes.
Kopimaskinen er leaset.
Ønske fra Bente og
kirkegårdsgartnerne om at kunne
komme på Førstehjælpskursus.
Vi skal overveje at få anskaffet en
hjertestarter udendørs ved
Sognegården. Skal på budget 2018.
Spørgsmålet om
Førstehjælpskursus vil blive sat på
– på næste møde.
Kirkegårdsudvalget skal
fremkomme med et samlet budget
for kirkegårdsområdet.
Udvalgsformændene skal være
opmærksomme på synsrapporterne
vedr. budget 2018.
Der vil blive afholdt syn den 24.
marts.
Marianne finder synsrapporterne
for 2015-16 til
udvalgsformændene.
4. Vedtægter (bilag 1)
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Sekretæren:
§ 2 slettes (Indkaldelse til møder)
§ 3 ”udvalgsmøderne” streges.
”i henhold til” rettes til ”om”.
Dagsorden og referat lægges i
våbenhuset samt på kirkens
hjemmeside.
§ 4 og § 5 og § 6 slettes.
Der er nu kun 3 §§.
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Kirkeudvalg/Kirke-og
kirkegårdsudvalg
§ 3 ”graveren” skal erstattes af
”kirkegårdslederen”.
”på kirkegården” slettes.
§5
Nye formuleringer:
Kirkens synsprotokol og
elektroniske kirkegårdsprotokoller
I samarbejde med kasserer,
kirkegårdsleder og kirkeværge.
Kontaktperson
Indledning:
”I dennes fravær” erstattes med
”sammen med”.
Foran Karen Blauenfeldt Dam:
”Sognepræst”.
Ferieplan:
Medarbejderne udarbejder selv
deres ferieplan efter gældende
regler, der forlægges
kontaktpersonen.
Den godkendte ferieplan meddeles
medarbejderne.
Der henvises til
Personalehåndbogen under
”Opgaver”.
Udgifter:
Kontaktpersonen udpeget af
menighedsrådet modtager dækning
af udgifter – op til 10.000 kr.
”Honoraret udbetales kvartalsvis”
slettes.
5. Orienteringssager
Orientering fra udvalg
Orientering fra
kontaktpersoner
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Sognegårdsudvalget:
Der er udarbejdet byggeretsligt skel
for Sognegården,
Kontaktpersoner:
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Styr på ferieåret.
Massageordning kommer med på
martsmødet.
6. Eventuelt
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Ingrid: Problemer med fastlæggelse
af udflugt.
Personalet forespørges, om de
foretrækker den 2. eller 16.
september.
Karen gjorde reklame for den lille
bog om den Lutherske reformation.
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