Dagsorden til menighedsrådsmøde i Sognehuset
tirsdag d. 30.9. kl. 16:45

1) Valg af ordstyrer
Godkendelse af dagsorden

Værter: Birgit og Ulla

2)

A: Der er ansat en ny provstikonsulent, Michael Riis.
Det henstilles at være meget opmærksom på vikarsatser.
De er i gang med planerne for et sognehus i Mørkøv.

Kasserer:

A) Budgetsamråd
B) Ny medarbejder i

Til stede: Afbud fra Mette Kruse Andersen og Karin Borch
To punkter tilføjet:
6a: lnternet i præstebolig
6b: Mynding på museet
Visynger: 37L- Du fylder mig med glæde

RS

C) Bon'er

D) Kvartalsrapport

B: Mette Kofoed er blevet ansat på regnskabskontoret.
Rådet vedtog at give hende samme rettigheder, som Birthe
Hamann og Pernille Brynje har.
C: Bon'er skal afleveres hurtigst muligt.

D: Kvartalsrapporten blev fremlagt, gennemgået og
godkendt.
3) Meddelelser:

A: lngen punkter

A: - fra formand

B: Konfirmanderne begynder 4. september. Der er 24.

B: - andre

Lars Grand og Asbjørn Hansen står

C: Kort relevant info fra DAP6n

ved Karin Larsen

høstfesten

1-8.

for musikken ved

september.

C: 7. okt. er der en Grøn Kirkekonference i Kolding.

Provstiet ti lbyder konsu ltation om kring budgetlægni n g.
Provstiets dag kommer til november.

Arbejdsmiljøet er igen i fokus, og der tages initiativer til
forbedring. Dialog er vigtig.
Suppleringsuddannelse 22. sept. for ansatte og
rådsmedlemmer om "psykologisk tryghed".
Der er nye små kirke-film om Snapper og Topper.
Den nye biskop bispevies 4. september kl. 14.00.

4) Kirkens liv og vækst:
A: lnfo om præstetavler v/ AH

5) Kontaktperson:
A: Kirkesanger

Claus Jørgensen ser på vores præstetavleliste. Rådet

anbefalede, at hovedpræsterne er på 6n tavle og
hjælpepræsterne på en anden.

A: Birgit opslår en stilling på 12 timer på jobnet hurtigst
muligt. Ca. tre uger til ansøgningsfrist. Ansættelse hurtigst
muligt efter aftale. Evt. samtaler/sangprøver 29. sep.

B: Vikar

t

I mellemtiden hyrer Asbjørn sangere ad hoc.

B: Vikarudgifterne er fortsat meget høje, så vi må være
opmærksomme på, om vi kan nedbringe udgifter her.

5) Kirkeværge i Svinninge
Kirkeværge i Hjembæk

lnternet i præsteboligen. Provstiets lT-mand anbefaler at
skifte til Fibia i præsteboligen. Rådet overvejer, om kirkerne
skal med på samme vogn, så Jørgen ringer og hører, om
tingene kan slås sammen. Så tager vi det op på næste

- Mynding på museet

møde.

- lnternet i præstebolig

Myndingen på museet er trængende, og vi har fået et
tilbud på 6.125 kr. for at få det udbedret. Rådet var stemt
for at sætte det iværk.

7) Sognehus

- Graverne lægger fliser bag sognehuset i de kommende
måneder.

8) Medarbejderrepræsentant
9) E\rtl

Visynger:786-

&
'.-)Lo-ttat

lngen punkter
lngen punkter

Nu går solen sin vej
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