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Referat for menighedsrådsmøde

1.
2. Håndværkerene vil gerne starte på taget i marts.
Der er afholdt møde mellem Jesper fra Rambøll,
byggeudvalget og graveren, David. Aftalt få ændringer.
Aftalt at renoverer de gamle porthængsler og at
genbruge dem

3. Orientering om overenskomstmødet.

3. Mødet er afholdt med provsten, præster, formænd og
kontaktpersoner. Der lægges op til stører fleksibilitet for
ansatte til at gøre tjeneste i flere sogne. Det er en
kompliceret proces, der endnu ikke er fundet en løsning
på.

4. Drøftelse af ”vært/værtinde” rollen og
nedsættelse af et udvalg til det videre arbejde
med bl.a. en stillingsbeskrivelse.

4. Udvalget er HN, KL, EVO og RH

Kassereren
1. Underskrift af revisionsprotkollat vedr.
beholdningseftersyn
2. Generel orientering

3, Formanden anmoder om indkøb af en
bærerbarcomputer. – Til beslutning
Kontaktpersonen:
1. Orientering
2. Kulde og træk problemer ved orgelbænken

Kirkeværge:
1. Orientering
Sognepræsten:
1. Sognepræstens 5 min om aktiviteter siden
sidst.

1. Orienteret og underskrevet
2. Forslag fra David om at skifte blomster leverandør –
EVO følger op.
Brand og brandsyns ansvarlig er David Bøgetoft.
Forsikringsansvarlig er formanden for præstegårdsudv.
pt. RH
3. Bevilliget

1. Samarbejdet om den daglige drift fungerer godt
2. Ulla kontakter orgelbygger Anders H. Rasmussen for
løsning af ventilationsproblemet ved blæsebælgene og
kulde og træk problemet.
1. Igang med de årlige gravstedsfornyelser
1. Deadline til næste kirkeblad er 16. februar
a.3. adventssøndag 2011 gentages ”De 9 læsninger” med
Lindvedkoret som medvirkende.
b. mini konfirmander er startet igen, denne gang med
elever fra Carl Nielsen Skolen
c. Lyreco kan bruges til at handle kontorartikler, de er
med i indkøbsaftalen.

2. Forslag om aflysning af 2 gudstjenester i
sommerferie perioden
Sekretær:
1. Datoer for menighedsrådsmøder resten af
året
2. Orientering om lamineringsmaskine

3. Hængepartier fra 2010

Kirke og kirkegårdsudvalget:
1. Ombinding af salmebøger

Efter en drøftelse af, om det er hensigtsmæssigt at kirken
holder flere ”lukke dage”, blev det vedtaget at aflyse 2
eftermiddagsgudstjenester i ugerne 26 - 30
1. Datoer for menighedsrådsmøderne er revideret
2. Der er opstillet en lamineringsmaskine ved siden af
fotokopimaskinen. Den kan bruges til materialer i
forbindelse med kirkeligt arbejde.
3.
a Personalepolitik – personalehåndbog
Det tidligere nedsatte udvalg bestående af EVO, UP, NL
og ANL kommer med oplæg om igangsættelse af
processen hurtigst muligt.
b. Kirkebladet, KL kommer med oplæg ang. dette i løbet
af foråret.
c. Kirkebil, HN undersøger om der kan blive indgået en
aftale om prisreduktion, evt. i samarbejde med andre
sogne.
1. Forventes retur om kort tid.. Afhængig af kvaliteten af
ombindingen afgøres det om flere salmebøger sendes til
ombinding eller der skal købes nye.

Præstegårdsudvalget:
Kulturudvalget:
Indkomne forslag
Til drøftelse
Til beslutning
Evt.:
1. Skærtorsdagsspisning
2. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp d.
13. marts

Udfærdiget den 10.januar 2011
Karsten Lindhardt / Astrid Nygaard Larsen

1. EVO og ANL organiserer arrangementet
2. Der er bestilt 20 indsamlingsbøsser. Plakater hænges
op i kirkesalen og våbenhuset og indsamlere opfordres
til at melde sig.
EVO tager kontakt med spejderne og de ældste kor
medlemmer opfordres til at være med til indsamlingen.
Bodil Andersen spørges om at lave suppe.
Referent ANL

