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Menighedsrådsmøde
Ingelise Nielsen deltog som personalets
repræsentant og Bodil W. som kasserer og
sekretær.

Afbud fra Lisbeth Jensen og Irene Rønn Lind
Bodil Witvliet møder senere
Henrik Laursen syg

Dagsorden:
1

Indledning ved Lisbeth

2

Godkendelse af dagsordenen

--Pkt. 11.4 tilføjet dagsordenen: Kursusansøgning,
sognemedhjælper
Dagsordenen godkendt

3

Aktuelt fra formand

Forskellige forespørgsler: Udlån af sumodragter, skift
af gulv i kælderen efter vandskade, formandsmøde i
Hyltebjerg kirke aflyst.

4

Aktuelt fra præster, kontaktperson,
Jesper: Har ikke noget aktuelt.
koordinerende sognemedhjælper, personalets Marianne om nyt babysalmesangshold; har holdt to
rep. og kordegn
dåbs/babysalmesangsgudstjenester med Henrik og
Jesper; følte vi havde en god sommerfest; glæder sig
over ny kollega og om frivillighed.
Irene om ny kirketjenermedhjælpsansættelse;
sognemedhjælper arbejdsbeskrivelse og opsigelse fra
korsanger, Julie gerne fra 1. oktober.
Ingelise havde ikke noget.
Tilføjet efter pkt. 10:
Bodil: Husk tilmelding til landemode senest 24/9;
opfordring til deltagelse i ”Menighedsråd på jeres
måde”, som er udsendt digitalt.

5

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper for
børn og unge

Lukket punkt: Steens arbejdsbeskrivelse godkendt.
Revideres efter 1 års ansættelse. Her tages PRarbejdet op. Desuden aftales om 10 timer af de 40
Personale og tilhørende forlod lokalet under timer, der er afsat til menighedsfællesskabets lejr evt.
pkt. 5
skal afsættes til tilsvarende aktivitet arrangeret af
Jesper.

6

Udarbejdelse af kirkekalenderen fremover
Punktet behandlet efter pkt. 7

7

Kirkekalenderen uddelegeres indtil videre til
udarbejdelse på kordegnekontoret. Skal gerne kunne
udarbejdes på et eksisterende computer-program.

Forslag til instruks for formand til behandling Forslaget vedtaget med tilføjelse om, at ting som
af småsager
udlånes skal tilbageleveres i samme stand som ved
lånet ligesom låneren er erstatningspligtig.
Bodil ankom
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8

Ændring af sognegrænser

9

Det stående udvalgs punkt, herunder bl.a.
1. Rammelærred på prøve – evaluering

2. Nyt lydanlæg

10 Opfølgning på kirkeSYN

Endnu et høringssvar afgives i forbindelse med
sognegrænse-ændringerne, hvor menighedsrådet
ønsker at argumentere for at beholde ”Værestedsområdet”. Udkast rundsendes til MR senest torsdag
den 25/9 og sendes til biskoppen fredag den 26/9

1. MR beslutter at købe et hvidt transportabelt
letvægtslærred til brug i kirken indtil en permanent
lærredsløsning findes. Thomas køber det billigst
muligt. SU arbejder videre med en permanent løsning.
Lyd-projektet igangsættes iht. SU’s anbefaling.
Provstiet søges om tilladelse til igangsætning af
projektet og frigivelse af opsparede midler, der er
opsparet dels til lydanlæg og dels til kirkeudsmykning
eller lign. (I omegnen af 500.000 kr.)
-Synsudsættelsen med mere ovenlys på 2. sal arbejder
SU videre med ved at indhente ideer og tilbud fra
ovenlys-firma.
- Samtlige reparationer iht. noter og notater fra
kirkesynet igangsættes – det vigtigste først. Ugift til
vand-sikring af sokkel i kælderskakt søges evt. brugt
af anlægsbevillingen til murerreparationer, hvis der er
budget til det.

11 Bevillinger
1. Ansøgning vedr. samtalegruppeudflugt
2. Ansøgning om tilskud til PR for
Genbrugs
3. Ansøgning om fortsat
videreuddannelse for kordegn
Bodil forlod mødet under pkt. 11.3
4. Kursusansøgninger,
sognemedhjælpere

Godkendt med 4.000 kr.
Godkendt med 5.000 kr.
Godkendt med alt betalt under forudsætning af, at der
bliver søgt kompetencemidler for næste modul.
Steens ansøgning om Arrow – kristen lederskab:
Godkendt under forudsætning af, at der bliver tildelt
min. 20.000 kr. i kompetencemidler. Der gives
halvdelen af kurset tjenestefri. Resten må afspadseres.
Mariannes ansøgning om kursus ”musik med de 1-3
årige”: Godkendt inkl. transport.

5. Uopsættelige bevillinger
Ansatte og tilhørere forlod mødet under pkt.
11.4 og 11.5

Sangers opsigelse godkendes fra 1. oktober på
betingelse af Jakobs godkendelse, ellers 15. oktober.
Jakob ansætter ny sanger, hvis nødvendigt.

Udsættes til næste møde.
12 Økonomi:
1. Forberedelse – budget 2015
2. Behandling af revisionsprotokollat for
regnskab 2013

Dato: 23. september 2014

Blad nr. 62

Næstformandens initialer: bhc

Planlægning, som vedrører det nye
13 menighedsråd
1. Afsluttende møde i dette MR
2. Visionsdag for nyt menighedsråd
3. Julefrokost for MR

Udsættes til næste møde.

14 Tidspunkt for afholdelse af gudstjeneste
nytårsdag

Udsættes til næste møde.

15 Vielser udenfor kirkens rum – personalets
deltagelse ved vikarordning

Udsættes til næste møde.

16 Evt.

Evaluering af kirkesangerordning tages på oktobermødet.

17 Oplæsning af referat

---

--- LUKKET MØDE --Personale og tilhørende forlod lokalet under
pkt. 18 og 19
18 Ansættelse af kirketjenermedhjælp

Menighedsrådet vedtog, at Irene Birkbak og Ingelise
indkalder den ønskede kandidat til en samtale i uge
40. Irene og Ingelise får ansættende myndighed.

19 Div. lønforhandlinger

Udsættes til næste møde. Vi har behov for at vide,
hvornår de pågældende medarbejdere sidst har fået
lønforhøjelser, samt hvad budgettet for løn er.

20 Oplæsning af referat

---

Mødet slut kl. 22.35
Underskrifter:

Børge Christiansen

Irene Rønn Lind

Nicolai Woller-Jensen

Thomas Iversen

Irene Birkbak

Lisbeth Jensen

Nils Aspelin

Lene Kurch-Hansen

Lisbeth Fugl

Jesper Hougaard

Henrik Laursen

