Menighedsrådsmøde nr. 20 (2012-2014) den 21.8.2014 kl. 19.00 – 21.30 i kirkens mødelokale.
Blad nr. 20
Referat

Til stede: Laila K., Birgit, Lauge, Pia, Helga, Poul, Trine
Afbud: Connie, Laila G., Leo
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt efter tilføjelse af evt.
2. Orientering fra
a. Formand: Formand og menighedsråd anbefaler Kaboo, ny kalenderløsning fra DKM
Danmarks Kirkelige Mediecenter. Se http://www.dkm.dk/kirke/kalendersystem/ .
Beslutningen om skift fra Groupplanner træffes på næste møde. Laila K. undersøger
forhold omkring Groupplanner.
Valgforsamlingsdagen er tirsdag den 9. september 2014 kl. 19. Vi håber på stor
deltagelse.
b. Præst: Ikke til stede
c. Kontaktperson: Nye regler for rammetid. Vi har haft rådgivning fra stiftets jurist
angående rammetiden, som der arbejdes på at forny med hensyn til både kirken og
de ansatte.
d. Kirkeværge: De sidste fliser på hhv. parkeringsplads og bag kirken bliver lagt.
Pengene er bevilget fra provstiudvalget. Kirkeværge mailer bekræftelse på
bevillingen fra provstiudvalget til kasserer ca. 47.000,-. Udskiftning af rullegardiner
til menighedssal bevilges kr. 6500,-. Arbejdet sættes i gang når kirkeværge og
kasserer har drøftet sagen. Kirkeværgen præsenterer forslag til nyt skilt foran
kirken. Evt. som bogstaver på kirken for at undgå graffiti.
e. Kasserer: Hartmann har oplyst at der mangler en tagsten på kirketårnet. Det skal
udbedres. Kirkeværgen går videre med sagen.
Udvalg: Gudstjeneste i præstegårdshaven var en stor succes med ca. 45 deltagere.
Ældreudflugten var ligeledes en stor succes med 38 deltagere. En dejlig tur til
Christiansfeld og Haderslev.
Lørdag den 13. september 2014 er der udflugt for menighedsråd, frivillige og
ansatte i kirken. Husk tilmelding inden 1. september 2014.
Aktivitetsudvalget har planlagt to arrangementer i efteråret, hhv. Rock, håb og
kærlighed tirsdag den 23. september 2014 og Tine Lindhardt torsdag den 30.
oktober 2014.
3. Kvartalsrapport. Bilag 1 (lægges i skufferne). Gennemgået af Laila K.
4. Analyseark fra provstiet. Bilag 2. Formanden henleder opmærksomheden på arket og
opfordrer til at holde øje med elektroniske postkasse.
5. Godkendelse af, at Birgit Boelskov fortsætter som formand valgperioden ud *. Erklæring er
afgivet og godkendt af rådet.
6. Samarbejde med Bolbro kirke. Samarbejdsaftale for Bolbro og Hans Tausens sogne om
præstesekretærfunktion godkendes. Der er et års prøvetid.
7. Deadline Kureren søndag den 24. august 2014. Opgave gennemgået.

8. Udarbejdelse af personalepolitik. Punktet udsættes.
9. Evt. Kursusprogram fra stiftet uddelt. Dato for julefrokost besluttes efter drøftelse med
præsten.
10. Godkendelse og underskrift af referat. Referat godkendt og underskrevet.
* Bekendtgørelse af lov om menighedsråd
§ 15. Mister et medlem sin valgbarhed, skal medlemmet udtræde af menighedsrådet.
Stk. 2. Et medlem, der fraflytter menighedsrådskredsen, eller hvis bopæl er beliggende i en nyoprettet kreds,
kan dog forblive i menighedsrådet til udløbet af valgperioden, såfremt vedkommende over for rådet afgiver
en bindende erklæring herom.

Referent: Trine Bruun Sørensen

