Menighedsrådsmøde nr. 19 (2014-2014) torsdag den 19.6.2014 kl. 19.00-21.30 i kirkens mødelokale
Blad nr. 19
Referat
Til stede: Poul, Helga, Leo, Pia, Lauge, Laila G., Birgit, Laila K., Trine
Afbud fra: Connie

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra
a. Formand. Skadenummer på stormskaden den 5.12.13 er 140840. Møde med provstiudvalget,
Birgit og Steen. Bilag 1
b. Præst. Konfirmandundervisning bliver anderledes næste år pga. den sammenhængende
skoledag og fordeling på flere forskellige skoler. Der er fundet en model for både dem der skal
på Vestre Skole og andre skoler.
Der er lavet udspil til 9 hele skoledage i samarbejde mellem Åløkkeskolen, Laila G. og Ditte.
Planlægning af 2014-15 er ved at blive færdiggjort. Gud og spaghetti vil blive genoptaget på 4
torsdage og erstatter den efterfølgende søndagsgudstjeneste. Vi prøver det af og evaluerer på
det i løbet af 2015. Jane bliver tovholder på madlavningen. Gudstjenesten søndag den 21. 6. er
planlagt. Karen Maigaard står for det praktiske.
c. Kontaktperson. Der har været afholdt et vellykket medarbejdermøde. MUS-samtaler og
arbejdspladsvurderinger er ved at blive gennemført og skal munde ud i færdiggørelse af
personalepolitikker. Ved større arrangementer fx højmesse og efterfølgende reception/
arrangement bør der være to kirketjenere på.
d. Kirkeværge. Beese er bestilt til at reparere varmtvandsbeholder. Arbejdet udføres inde for kort
tid. 2 nye toiletter koster ca. kr. 10.000,- og udskiftes i løbet af sommerferien. Gulvet i
mødelokalet og menighedssalen trænger til renovering. Håndværker spørges om arbejdet kan
udføres i august. Midler hertil er bevilget. Kirkeværge indkalder til møde mellem Kirkepræstegårdsudvalg og gulvmand i starten af august. I forbindelse med mødet planlægges syn af
Kirke og præstebolig.
e. Udvalg.
3. Valg til menighedsråd og samarbejde med Munkebjerg kirke – valgmøde 11.9.2014. Der er
etableret kontakt og arbejdet er i gang.
4. Tilbud fra Godtfredsen om klipning af hæk. Bilag 2 – Poul foreslår hækklipningstidspunktet ændret
til juli. Tilbuddet accepteres dog kun med en klipning. Kirkeværgen sætter arbejdet i gang til
gennemførelse primo juli.
5. Hvordan går det med tagbjælken? Udskiftning er i gang. Laila K spørger tømrer, om der er mulighed
for forebyggelse af råd fremover.
6. Evaluering af pinsen. Meget fin afsløring af den nye, smukke gulvmosaik. Friluftsgudstjenesten var
ligeledes vellykket og velbesøgt med 500 deltagere.

7. Forslag til forårets inspirationsdag – evt. opgaver til Ditte. Dato bliver fastlagt når det nye
menighedsråd er tiltrådt. Det foreslås at IT/intranet bliver en del af inspirationsdagen.
8. Group planner / intranet v. Lauge. Der er behov for et lukket forum for fælles info og dokumenter.
Intranet via hjemmesiden oprettes og bliver afprøvet.
9. Evaluering af it-ansvarlig. Lauge aftaler et møde med IT-ansvarlig for videre drøftelse.
10. Orientering fra medarbejdermødet d. 17.6.2014. Se pkt. 2c
11. Underskrivning af referat fra 28.5.2014. Underskrevet.
12. Forespørgsel om saft til børn som er til nadver. Fremover vil der være saft ved gudstjenester hvor
der forventes børn.
13. Evt. Ældre- og frivilligudflugten den 13. september 2014 kl. 13 arrangeres af Laila G., Birgit og Pia.
Møde mandag den 11. august kl. 16.30.
Det er blevet, at formanden kan fortsætte perioden ud ved flytning fra sognet. Det skal godkendes
på næste rådsmøde.
Det præciseres, at fotografiapparatet er til brug ved formål ved kirken.
Problemet med rullegardiner i menighedssalen skal udbedres i løbet af sommeren.
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