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Menighedsrådsmøde
Ingelise N. deltog som personalets
repræsentant og Bodil W. som sekretær

Afbud: sognemedhjælper Marianne K. (ferie) ellers
ingen afbud

Ordstyrer: Carsten Andreasen
Dagsorden:
1

Indledning ved Jesper Hougaard

Ud fra den Augsburgske Bekendelse, art. 9

2

Godkendelse af dagsorden

Tilføjelse af underpunkt til pkt. 6:
- Ændring af arbejdsfunktioner for koordinerende
sognemedhjælper / kordegn
- Pkt. 10 behandles før pkt. 6

3

Aktuelt fra formanden

Orientering fra formandsmøde i provstiet.

4

Aktuelt fra præster, koordinerende
Henrik om Evangelisk Alliances Bedeuge i januar,
sognemedhjælper, kontaktperson, personalets Kyndelmissegudstjeneste, Askeonsdagsgudstjeneste,
rep. og kordegn
Fastelavnsgudstjeneste og fastekors er ankommet.
Jesper om fastekors, der tages i brug på søndag,
fortsat ønske om forbedret internet og kommende
kirkeRODsgudstjeneste palmesøndag.
Inger Margrethe om nabomiddag, frivilligfest, afsked
med sognemedhjælper for børn og unge samt
kirketjenermedhjælp.
- Ansættelse af ny tidsbegrænset kirketjenermedhjælp,
Agnete Winther.
- Har deltaget i kontaktpersonkurser og erfamøde.
- Har arbejdet med stillingsannoncer og
ansættelsesbreve for kirkekorsangere.
- Har indkaldt til obligatorisk årligt medarbejdermøde 6. april kl. 16.00, hvor formanden også deltager.
Øvrige MR-medlemmer og også velkomne til at
deltage. – Tilmelding til IMKS.
- Deltager i månedligt personalemøde og ugentlige
torsdags-kalendermøder.
Bodil udleverede kirke-statistik for 2016.

5

Projekt Greater Love

10 Økonomi
- Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
2016

Henrik og Rob deltager i repræsentantskabsmødet.
Andre MR-medlemmer er også velkomne.
Fortsat medlemskab af projektet godkendt.

Regnskab 2016 fremlagt og godkendt som afleveret
23.02.2017 kl. 16.21.
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- Nedsættelse af økonomiudvalg
(punktet behandlet før pkt. 6)
Peter Larsen forlod mødet
6

Personale
- Ændring af arbejdsfunktioner for
koordinerende sognemedhjælper / kordegn

Børge og Margit udgør økonomiudvalg sammen med
regnskabsfører. MR godkender at budget til
omkostningsdækningsbeløb til kasserer kan deles
mellem økonomudvalgets valgte medlemmer.

Den ”koordinerende sognemedhjælper”-stilling
ændres til ”sognemedhjælper”-stilling. Dvs.
sognemedhjælper MK skal ikke længere bruge
arbejdstid på at deltage i samtlige MR-møder.
Samtidig overgår en del kordegnefunktioner ved
søndags/hverdagstjenester fra kordegn BKW til
sognemedhjælper MK.

- Arbejdsdeling mellem daglig leder/kontakt- Fremlagt arbejdsdeling vedtaget.
person, kordegn og menighedsråd
- Sognemedhjælper: Stillingsannonce

Personaleudvalget arbejder videre med
stillingsannoncen, justerer og opslår stillingen.

(punktet behandlet efter pkt. 10)
7

Personalepolitik

Det fremlagte udkast til personalepolitik godkendt.
Inger Margrethe og Bent tilretter det færdigt og
fremlægger det på personalemødet 6. april.

8

Kulbaneprojektet

Henrik er med i styregruppen om Kulbaneprojektet og
orienterede om det.
Forespørgsel om lokalelån til arrangementer i
Kulbaneprojektet indtil der kommer et forsamlingshus. Menighedsrådet er positive overfor evt.
kommende forespørgsler om lokalelån til konkrete
arrangementer, hvis der er ledige lokaler til det. Der
skal som altid ryddes op og gøres rent efter
arrangementerne. Eventuelle forespørgsler stiles til
formanden, der tager stilling i samråd med Inger
Margrethe og Ingelise.

9

Stående udvalg
- Utæt hall

SU arbejder videre med projektet og bemyndiges til at
sætte arbejdet i gang iht. bedste tilbud og efter
provstiets godkendelse. Mht. finansiering søges
provstiet om godkendelse til at bruge overskud fra
tagvinduer på 2. sal sammen med budget på
vedligeholdelseskonti.

- Projektor eller skærme i kirken

MR ønsker at gå videre med projektorløsning på
søjlen ved flyglet og at bruge den hvide væg som
”lærred”.

- Flere trådløse mikrofoner / stagebox

MR bevilger udbygning af lydanlæg med 4 ekstra
trådløse sangmikrofoner + tænd/sluk af teleslynge.
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- Renovering af køkken

Steen og køkkenudvalget arbejder videre med det.

11 Eventuelt

Forårsstævne med Tværkulturelt Center 17-18 marts.

12 Oplæsning af referat
Mødet slut kl.22.08
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