Beslutningsreferat 12. juni 2018

Afbud fra: Birthe, Dorte, Rene.
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Økonomi:
Brev til Provsti sendt 17/5 vedr. opsparing til kalkmalerier.
Brev om 430.000kr. fra frie midler overført til opsparing 233.892,86kr anlægsmidler overført til
opsparing begge til restaurering. Intet hørt
Budget 2019 ekstra driftsbevilling – afventer svar fra Provsti.
Afventer stadig svar
Tagrender på kirken v/Anna.
13 meter mod nord og maling af rendejern. Kun net i vest og nord tagrender. Anbefaler net i alle
tagrender. Syd tagrender 14 meter udskiftning. Anslået pris 13.200,‐ ekscl. moms.
3‐4.000kr. pr. dag. til lift. Når der skal lift til søjle træer laves tagrender og skiffer plade på kapel.
Anna tager kontakt og får sat det i gang.
Reparation af låger på kirkegård – er det påbegyndt v/Anna.
Lågerne er sat i gang.
Maling af gelænder rundt omkring på kirkegården 7.500kr. + moms. (Anna har glemt at nævne 2
gelændere.) Anna vil undersøge nærmere.
Bygningssyn 15/5 og Provstesyn 22/5 v/Rene, Frede og Lis.
Lis orienterede om syn.
Anna spørger til hvem der kan ordne fliser ved orglet – Anna prøver at høre Søren. Der er inde i
kirken på vej op af trappen til alteret faldet et lille stykke murværk af vægen – Anna vil prøve at
høre om det er noget Søren også kan lave.
Provste syn skriver i syns rapport, at det må udbedres når der er penge til det.
Evt. honorar til medarbejder vedr. hjemmesidearbejde‐tidsforbrug v/Bente.
Historie skal ligges på hjemmeside er menighedsrådet enige om.
Dagsorden og referat på hjemmeside men skal stadig hænges op i kirken. Vi vil gerne have Lykke
ligger det på hjemmeside.
20timer med den lønsats som fås i dag for det ekstra arbejde der er ydet.
LUKKET punkt: Drøftelse af ansættelse i flexjob v/Bente‐ Lis.
Evt. Intet
3. Aktiviteter:
Aftale mødedatoer 2.halvår 2018.
14. august kl. 19 Pia
11. september kl. 19 Bente
2. oktober kl. 19 Lone
6. november kl. 19 Frede
Julefrokost/afsked dato følges op på mødet i august
Orientering fra møde i provsti 16/5 vedr. kontaktperson v/Bente‐ Lis.
Godt møde / inspirerende og høre hvordan det går i andre sogne med at have en
personalekonsulent og hvordan sognene arbejdede sammen med deres ansatte.
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Orientering fra hjemmesidemøde og regler for vedligeholdelse samt møde med
Musikskolen 29/5 v/Dorte‐Lis.
Hjemmeside taget på andet punkt. Regningen er modtaget og er på det som tilbuddet lød.
Musikskolen udsat til august
Søndag 17/6 kl. 14 svensk gudstj., foredrag og kaffe m/lagkage‐opgaver?v/ Lis.
Astrid Lindgren foredrag. Kaffe og lagkage i sideskibet med foredrag.
Lis sørger for forplejning og vi beregner ca. 25. Blomster, dug og servietter i blå og gul.
Evt.
4. Aktuelt:
Pjece vedr. gravsteder m/priser v/Anna.
Udsat
Kirkegårdsvedtægt v/Rene.
Udsat – Anna har fået besked vedr. sikring af gravsten og dette skal hvis vi skriver om på
vedtægterne at dette skal skrives ind. At gravstene skal stå så de ikke kan vælte.
Opstilling til Menighedsråd tirsd. 18. sept. Kl. 19, opråb i kirkebladet, 5772, evt. Facebook,
orienteringsbrev fra Kirkeministeriet v/Rene‐Lis.
Brev fra kirkeministeriet om opstillingsmøde. Lis har lavet skriv til kirkebladet. Er det også kommet
i 5772?? Bente undersøger hos Lars.
Få det på facebook i september. Der blev drøftet mulige kandidater til et nyt råd.
Nyheder fra Anna.
Skabe til kontoret endnu ikke bestilt. Pris 2.735,‐ eks. moms.
Gravsted hvor ejer ikke længere er her og søn ved ikke at gravsted står i mors navn. Et gravsted
man ikke har tilknytning til. Vi har besluttet at prisen ca. 500kr. det koster at sløjfe er streget
denne gang og vil være uden beregning, hvis bare vi kan få skriftlig accept fra den pårørende.
Nyheder fra Dorte.
Nyheder fra Menighedsrådet.
Evt.
Måler til vinduerne er flækket og virker ikke. Der ligger en ny men den skal programmeres og skal
op til vinduerne.
5. EVENTUELT
Ny praktikant på prøve i 3uger.

