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Menighedsrådsmøde
Ingelise N. deltog som personalets
repræsentant, Marianne K. som
koordinerende sognemedhjælper, Bodil W.
som sekretær

Afbud fra Lisbeth Jensen, som stedfortræder deltog
Xuan Huy Ngo
Irene R.L. og Henrik L. mødte senere
Ordstyrer: Inger Margrethe K.S.

Dagsorden:
1

Indledning ved Jesper Hougaard

---

2

Godkendelse af dagsorden

---

3

Aktuelt fra formand
Henrik ankom

500 kr. bevilget til studierejse i Myanmar, ansøger
holder formentlig foredrag til gengæld.

4

Aktuelt fra præster, koordinerende
sognemedhjælper, kontaktpersoner,
personalets rep. og kordegn

Jesper om rejse til Afrika.
Henrik om MF-lejr, møde i Centerparken om nyt
flygtningecenter i sognet (tages på MR-møde først i
det nye år) og ny børnegudstjeneste juleaftensdag.
Marianne om søndagsKirkeROD - første gang 13.
november og udskydelse af ”Middag på tværs”.
Kontaktpersoner om barselsgaver til korsanger og
korleder, evt. ansættelse af korsanger samt info om
div. møder.
Høringsmulighed vedr. bekendtgørelse om diæter.
Jens Andersen er udtrådt af stedfortræderlisten for
nuværende menighedsråd.

5

Jubilæumsudvalgets punkt

Drøftelse omkring jubilæet. Inger Margrethe deltager
på personalemødet på torsdag ang. jubilæet.

6

Nytårskur

Børge arbejder videre med idéen om nytårskur for
både nyt og nuværende MR samt ansatte. Lisbeth J.
spørges om at være med.
Dato: 5. januar ca. kl. 18.

7

Kaffe efter bisættelser / begravelser
– retningslinjer mangler
Irene R.L. ankom

Nuværende regler fortsætter indtil nyt forslag
fremlægges.

8

Økonomi
1. Fremlæggelse og vedtagelse af budget
2017

2. Behandling af revisionsprotokollat for
regnskab 2015

Det vil være godt at nedsætte økonomiudvalg til
gennemarbejdning af regnskabet.
Budget godkendt som afleveret 25.10.2016 20:28.
Revisionsprotokollatet tages til efterretning.
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9

3. Budgetopfølgning 2016

Budgetopfølgning og kvartalsrapport for 3. kvartal
tages til efterretning.

4. Bevillinger, herunder præstekursus og
juledukketeater

MR bevilger op til 1.800 kr. i forbindelse med
præstekursus til HL i januar.
Juledukketeater til børnejulegudstjeneste 24/12
bevilges med 4.000 kr.

Fremtidige stillingsfunktioner
- daglig leder-funktion
- sognemedhjælper for børn og unge
(nuværende kontrakt udløber 28.02.2017)

De to udvalg fusionerer og arbejder videre.

10 Det stående udvalgs punkt, herunder bl.a.
1. Opfølgning kirkeSYN 21. september

Det stående udvalg følger op med mindre reparationer
og finder priser på nye synsudsættelser til
fremlæggelse for MR.

2. Utæthed ved ovenlysvinduer i hall

SU arbejder videre.

3. Ovenlys på 2. sal

SU arbejder videre.

4. Projektor / lærred til kirkerummet

Udsættes til nyt MR.

11 Beføjelser for kontaktperson

Principielt kan kontaktperson(er) ikke på egen hånd
bevilge orlov eller give ekstra lønudbetalinger uden
MRs beslutning. I uopsættelige tilfælde tages stilling i
samråd med formanden og sagen sættes på
efterfølgende MR-møde. (Bør implementeres i næste
revision af Disponeringsinstruksen).

12 Samarbejde med andre kirker / menighedsråd Udsættes til næste møde.
13 Ordstyrer på næste MR-møde

Thomas Iversen.

14 Evt.

Intet.

15 Oplæsning af referat
Mødet slut kl.21.59
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