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Beslutning
Dagsorden godkendt med nyt punkt 19: Personale
Referatet godkendt
Asger orienterer: Bevilling til reparationer på ny kirkegård
anvendt rest søges anvendt på etapevis fornyelse af
indgangssøjler.
Asger gjorde opmærksom på at vi skal have eftergået
Brandsikring.
Peter: Ny kontrakt på Lenas hus lavet og underskrevet
Peter indkalder til møde med ”alarm firmaet”, så det kan
komme til at fungere mere optimalt.
Peter: Ajourføring af gudstjenestefolder
Erhard: Tyveri af lamper fra præstegård. Vi afventer
forsikringssummen og bestiller nye senere.
Peter: Den digitale arbejdsplads: Meld tilbage, hvis I ikke kan
komme ind på DAP.
Anne-Grete orienterer fra mødet med Jette: AG fik rigtig god
orientering hos Jette. Vi afleverer fremover kvitteringer for
udlæg og for kontokøb og fakturakøb til AG i sognegårdens
dueslag.
Peter: Fordeling af betaling af el i præstegården: Fremover
afregnes elforbrug ifølge boligcirkulærets bestemmelse for
4,600 kw t. årligt.
Forretningsorden for Terslev Menighedsråd Vedtaget
Udskudt fra december mødet
Vedtægt for regnskabsfører. Vedtaget med det honorar, som
er nævnt deri.
Vedtægt for sekretær. Vedtaget
Vedtægt for kontaktperson endelig vedtagelse ved næste
møde
Vedtægt for kasserer. Vedtaget
Vedtægt for kirkeværgen. Vedtaget
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Vedtægt for Kirke- og kirkegårdsudvalg. Vedtaget
7. Regnskabsinstruks
Underskrifter indhentes og der indføres en beløbsgrænse til
vedtagelse næste MR-møde.
8. Valg af stående
Sognegårdsudvalg: Ina, Anne-Grethe og Erhard
udvalg
Præstegårdsudvalg: Erik og Danni
9. Valg af valgudvalg
Udskudt fra december mødet: Erhard, Peter og Bo.
10. Sognegården
Vedtægter for sognegården: Vi vedtager det, som står på
hjemmesiden, men hæver prisen for leje i forbindelse med
kirkelige handlinger til evt. 1.000 kr. samt skriver, at !) MR kan
tilbyde at sørge for rengøring for ca. 500kr (Denne ordning
kræver nøjagtig beskrivelse af, hvad rengjort betyder) eller 2)
en ordning med en pris for det hele.
Omfang af rengøring: Vores kontaktperson Henriette taler
nærmere med Ditte inden påske og melder tilbage til
sognegårdsudvalget. Ny liste over MR, ansatte og præster til
udhængsskabet (Bo). Den 4. marts tager vi et fællesbillede til
ophæng i sognegårdens.
Unge i sognegården – vi beder Henriette sige, at vi gerne
hører fra Borgerforeningen, hvis nogen vil samarbejde med
MR derom.
MR foreslår at Seniorklubben kommer i MR regi og kommer til
at hedde Sognegårdens seniorklub, vi reklamerer for den på
hjemmeside m.m. Og at kaffen til møderne betales af
kirkekassen.
Kommende udsmykning – Medlemmer fra MR mødes med
Grethe fra Emmaus, AG sender en dato ud.
Fordeling af arbejdsopgaver i forbindelse med arrangementer
i sognegården mellem frivillige og ansatte. Vi laver et udkast
til årshjul / ½ år frem: Hvor har vi brug for hjælp til
arrangementer? + opslag på hjemmesiden: Hvem har lyst til
at hjælpe med det og det – konkrete og enkle opgaver.
11. Kommunikation
Skal alle informeres om alt mellem møderne? Vi beflitter os
mellem møderne
på så vidt muligt, at give respons på mails – skrive læst.
12. Medarbejdernes
Hvornår og i hvor stort omfang skal medarbejderne deltage i
deltagelse i møderne møderne? Henriette undersøger nærmere hvilke regler, der
er.- MR vil gerne sørge for at vi får god kommunikation og
godt samarbejde.
13. Facebook
Hvem er ansvarlig – Bjarne (er obs. på etiske spørgsmål)
14. Hjemmeside
Hvem er ansvarlig
Skal indkaldelser og referater på hjemmesiden – ja, Peter
sætter referaterne på hj,s, uden navne.
15. Bænke i kirken
Udnyttelse af kravlegården samt forsøgsordning med
fjernelse af kirkebænk – udsættes til næste gang
16. Evaluering af
Syng julen ind
arrangementer
Nytårsarrangement
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17. Møder i MR

18. Punkter til næste
møde

19. Personale
20. Eventuelt

Hellig 3 konger
Nytårskoncert - udsættes til næste gang.
Fastlæggelse af mødedatoer for menighedsrådet i 2017:
2. tirsdag i måneden første gang den 14. februar. – Jette
indkaldes til marts.
Henriette: Beklædning til de ansatte.
Udnyttelse af kravlegården samt forsøgsordning med
fjernelse af kirkebænk
EVALUERING:
Syng julen ind
Nytårsarrangement
Hellig 3 konger
Nytårskoncert
Plan for indsamlinger i kirken
Mad, sang, lille hilsen fra de varme lande: Hvem?
Lukket punkt
(?: placering af anlæg, MMM hjælp og delt.; banner,
”lukkedage”,
Café- borde fra Lytten
Der bestilles ca. 40 fastelavnsboller til i våbenhuset (med
efterfølgende deltagelse i Brugsens arr. m. tøndeslagning)

21. Oplæsning af referat
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