Emne:
Dato:
Kl.:

Referat fra MR-møde
13-09-2018
17:30 til 21:00

Blad nr.:
Formand:
Referent:

2018-09
PF
ESW

Deltagere: Alle undtagen
Afbud:
Henriette, Ina, Bjørn

Dagsorden
1. Velkomst
2. Opgaver næste
gang
3. Godkendelse af
dagsorden
4. Godkendelse af
referat
5. Orientering fra
kirkeværge

Beslutning
Sang og en lille melding
Hvem sørger for sange, mad og en lille melding til næste
møde? Erik G. (eller rester fra høstgudstjeneste)
Godkendt
Godkendt
Arbejdet med kirkemur er afsluttet (reparation og kalkning).
Facaden på Det gule hus er renset. Det tager lidt tid, inden
det bliver mere synlig.
Syn af kirke og kirkegårde:
Der trænger til reparation af muren omkring ’ny kirkegård’. Vi
spørger regnskabsføreren, om der er plads i budgettet.

6. Øvrig orientering

Vi vil her høre lidt fra alle, hvad de har gang i – især ord fra
dem blandt vores ansatte, der er mødt frivilligt op.
•
•

På orienteringsmødet d. 13. sep. blev der opstillet en
liste til menighedsrådsvalget i nov.
Der er kommet en provstikonsulent, som kan hjælpe
med personaleadministration.

•

Fra d. 16.9. anvender vi den nye
gudstjenesteindledning (litani), som vi har fået
tilladelse til af biskoppen til at afprøve i en
forsøgsperiode.

•

Der skal tilkaldes service til højttaleranlæg. Erhard
ringer.
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7. Spisning
8. Økonomi

9. Ansættelse af
gravermedhjælper
10. Hjertestarter
11. Kirkeskov

12. Staldlængen

13. Udsatte punkter fra
sidste møde
14. Evaluering af
arrangementer

15. Kommende
arrangementer

16. Sognegården
17. Hjemmeside
18. Facebook
19. Kirkebil
20. Kommende datoer
21. Punkter til næste
møde
22. Eventuelt
23. Oplæsning af
referat

Dejligt smørrebrød.
•
•

Revisionsprotokollen underskrevet.
Vi ansøger provstiet om at dække udgifter til transport
af konfirmander fra sognegården til Nordskovskolen.
550,- pr. tur. Faxe Kommune har sløjfet tidligere aftale
om transport.
Erhard kontakter provstikonsulent for at aftale en køreplan for
ansættelsen. (kontaktperson, graver, Erhard).
Vi leaser en hjertestarter hos Falck i 5 år. Pris 3.636,- pr. år +
engangsinstallation.
Udvalg: Anne-Grete, Bjørn, Henriette, Erik Hansen, Erhard,
Peter.
Erhard kontakter skovfoged og entreprenør Søren Paludan til
et indledende møde.
Udvalg: Erhard, Anne-Grete, Ina og Peter
Erhard kontakter K. Hansens Tegnestue for at aftale et
forberedende møde med udvalget.
Udvalg: Alle medlemmer. Udformning af vores kirkegårde
Kommer på næste dagsorden
•

God oplevelse med seniorklubben og musikalske
indslag ved kirkesanger og præst Bo.
• God og vel tilrettelagt studietur med menighedsråd og
ansatte.
• 18.9. Sangcafe: Bo køber kage. Erik G. og AG dækker
bord og laver kaffe
• 23.9.: AG har bestilt mad i Pyramiden 60,- pr. kuvert.
40 stk. Andre opgaver er fordelt.
• 1.10. Revyaften: Peter dækker bord. Vibeke og evt. Ina
hjælper til.
Vi køber en ny prof. opvaskemaskine til 33.065,- eks. moms
Intet
Der bestilles 2 nye bannere.
P.g.a. chaufførmangel må vi indstille kirkebilen indtil videre. Vi
undersøger mulighed for at bruge Flex-Trafik.
Ingen
Plan for udvikling (og afvikling) af kirkegårdene.
Intet
Oplæst løbende
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24. Afslutningssang

Underskrifter:
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