Beslutningsreferat 11. september 2018

Afbud: Lone og Pia
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Økonomi:
Orientering fra budgetsamråd 30/8, budget 2019 vi får 1.570 t.kr., der er søgt 5% midler til
lønregulering, pension og renter, anmodning om brug af frie midler til rep.‐arb. i 2018,
personalekonsulent og aktivitetspulje blev vedtaget v/Lis.
Ud af de midler vi får kommer der til at mangle 20.000kr. med det budget der er godkendt for
2019. Lis har talt med provsten om 5%midler til ekstra løn. Der er ansøgt og det lød positivt, men
der er ikke kommet afklaring. Brug af frie midler til reparationer i 2018, provst lød positiv ville bare
gerne have en mail med uddybelse af reparation. Hele udvalget hørte Kværndrups
problemstillinger og begrundelser for ansøgningen. At bruge af de frie midler var ok for 80‐
90.000kr. Puljen 5%midler får vi svar på i oktober.
Ansættelse af personalekonsulent der var håndsoprækning og flertal for at der skulle ansættes.
Aktivitetspulje afgjort ved håndsoprækning og flertal for at der skulle være en aktivitetspulje.
Tilbud på tømmerarb. fra Bjarne Andersen 10.250 kr. v/Anna.
Anna gennemgik priserne for de enkelte ting som der var kommet tilbud på. Anna har sagt der må
gås i gang med det hele undtaget kælderen for der skal graveren hjælpe til med at flytte jord, så
det skal lige koordineres hvornår det kan blive.
Tilbud fra maler og murer v/Rene.
De kommer begge i morgen kl. 16 og 16.30 for at se hvad der skal laves og for at komme med
tilbud. Anna har taget nogle billeder da de havde liften. Dem vil Anna sende til René.
Lukket punkt: Regulering af løn, pension og renter samt arbejdstidsaftale for kirkesanger
v/Bente.
Evt.:
APV udsendt til de ansatte – resultatet fremlægges på oktober mødet
Dorte skal have indkøbt bibler til konfirmanderne ca. 23 og de fordeler sig så der kun behøves 1
konfirmation den 17. maj. Og 1 den 19. maj. Undervisning tirsdag og torsdag. Det forsøges ændres
til onsdag og torsdag morgner fra næste skole år.
3. Aktiviteter:
Evaluering udflugt og jubilæum
God tur og godt program. Dejlig dag til jubilæum.
Onsd. 3.okt. kl. 19 syng efterår ind i forsamlingshus – opgaver v/Lis.
Oplæg ved Jesper Bulh. Forsamlingshuset er på plads og Lis tager kontakt i forhold til kagebagning.
Dække bord kl. 16 pynt kastanjer og blade. Kan Pia levere røde grise hvis hun har fri til at nå at
komme?? Frede, Lis, Birthe, Dorte og Bente til at dække bord. René kommer kl. 16.15.
Frokost damerne er underrettet.
Pjece vedr. gravsteder m/priser v/Anna.
Anna har forsøgt at rette lidt til men efterspørger om Dorte og Anna kan sætte sig sammen og
skrive/rette til. Afventer med at udgive til det nye menighedsråd er på plads med en kirkeværge.
Kirkegårdsvedtægt og skovens tilstand v/Rene.
Kirkegårdsvedtægt oktober møde.
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Skovens tilstand umiddelbart ikke noget at bemærke men René prøver at tage kontakt til
skovfoged om de evt. kan mødes.
Evt.
Henvendelse til Lis om ukrudt på et gravsted der efter pårørende umiddelbart burde passes af
graver. Hvis de der henvender sig til Anna ikke kan acceptere dette skal graverne henvende sig til
menighedsrådet. Graverne skal ikke diskutere med de der henvender sig.
Henvendelse om arrangement om kalkmalerier i efteråret. Lis har ikke kunne få kontakt så har
indtalt på telefonsvarer at det skulle være i november og ikke en onsdag, men der er ikke kommet
yderligere respons.
Kalkningsarbejde muligvis i uge 38‐39. Anna har sendt dem besked om hvornår der er kirkelige
handlinger i perioden og bedt om at det ikke starter før efter 22/9 grundet vielse.
25‐26 september samt 11‐12 oktober er graverne på kursus i grandækning.
Dorte fortalte om børnekort startet op i dag – antal kendes endnu ikke. Korleder Cecilie i efteråret
er ansat i musikskolen bor i Esbjerg. Børnekort deltager i Høstgudstjeneste, 1. søndag i advent
(husk at orientere Lykke), fastelavn, kværndrup uge.
4. Aktuelt:
Opstilling til Menighedsråd tirsd. 18.sep. kl. 19, procedure‐ kandidater – (Lone bager kage)
v/Rene og Lis.
Afholdes på kirkevej 2.
René gennemgik proceduren og reglerne for hvad der skal gøres og siges.
Annonce har været i midtfyns posten, så tid og sted er oplyst. Dorte sørger for lysavis, facebook.
Orienteringsmøde, kaffe og kage og derefter opstillingsmøde. René valgt til dirigent som Lis
foreslår på mødet.
Oprydning i entreen inden mødet 18. september. Jonas‐Anna kigger på det.
Birthe bager kage.
Musik til Markedsgudstjeneste og andre tjenester udenfor kirken v/Bente.
Det forventes at Lykke deltager til markedsgudstjenesten.
El klaveret kan bruges. Dorte og Anna tager det med idet der også skal være dåb, og de har nogle
andre ting som skal med til markedsteltet. Det foreslås at el klaveret står på dansegulvet hvor der
er fast underlag.
Fremadrettet forventes det at organisten deltager i Bakkelund og Markedsgudstjeneste. Men vi
skal altid have for øje som menighedsråd at det er ansvarligt og sikkert i forhold til arbejdsforhold.
Det er menighedsrådets ansvar, at der er instrumenter.
Nyheder fra Anna (Landskabsarkitekt på kirkegård).
Landskabsarkitekt har været her. Sendt hvad de har bedt om.
Nationalmuseet kommer i morgen og bliver til torsdag.
Maling af lamper forslag, at der males med sort. Kunne være fint hvis det var en farve som
matchede lågerne.
Sikring af gravsten der har været et firma her og vidst hvordan det kan gøres og de har kigget lidt
på hvilke der kan vælte. Anna orienterer, at der skal peges ud og at det er menighedsrådet opgave
at det er ikke vores pligt at gøre dem sikre. Men hvis vi ved som menighedsråd hvilke sten det er,
kan vi sende skriv til dem som ejer gravstedet. René laver udkast til brev og undersøger om der er
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en frist for hvornår det skal være gjort.
Lønforhøjelse. Vi tager det med på oktober mødet.
Nyheder fra Dorte.
Intet
Nyheder fra Menighedsråd.
Intet
Evt.
Intet
5. EVENTUELT:
Intet

