Menighedrådsmøde
Tirsdag d. 11.12. 2018 kl. 19.00
i sognehuset

Dagsordentekst

DAGSORDEN:
1 Indledning
Vi fortsætter drøftelsen fra sidste møde,
om god ledelse.
Denne gang skal vi finde de 5 vigtigste
udsagn om: Hvad er den vigtigste
opgave som arbejdsgiver.
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Opsamling

Protokollat

Ansv.

Tilstede: Torben, Jens, Bo, Hanne, Lis,
Ilse, Lissy, Elsebeth, Christian, Helle,
Arne, Vibeke.
- At medarbejderne har gode
arbejdsvilkår.
- At medarbejderne kender
kerneopgaverne.
- At vi sikrer mulighed for relevant
uddannelse/kompetenceudvikling til
vores medarbejdere.
- At have fokus på godt arbejdsmiljø.
- At vi har et godt samarbejde med
præsten.
Referatet er godkendt.

Gennemgang af referat fra seneste møde
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Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes.
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Hæk og lys ved sognehuset.

Der mangler at blive plantet træer på
begge sider af indkørslen.
Der skal sættes hegn op, som
beskyttelse, når beplantningen er
færdig.
Lyset skal reguleres.

Status på projektet.
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Himmelske dage 2019
D. 30. maj – d. 2. juni
Skal vi prøve at deltage i himmelske
dage som gruppe? Eventuelt som
erstatning for udflugten????
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Hjertestarter ved Skærum kirke
Falck har fremsendt tilbud på
hjertestarter ved Skærum kirke. Er vi
interesserede?

Der er kommet indbydelse på ”dappen”.
Vi tager det op igen til næste møde.

Vi takker nej til tilbuddet.
Det er måske mere relevant at søge om,
at få en sat op i Aasted?
Personalet ved kirkerne kan evt. tage et
Hjertestarter-kursus.

EJ
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Stiftsårbogen er kommet
Stiftsårbogen omdeles på
menighedsrådsmødet. Skulle man være
forhindret i at deltage i
menighedsrådsmødet kan bogen afhentes
i sognehuset.
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Til Orientering
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
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EVT

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
Medarbejderrepræsentant

a.
b.
c.
Sikkerhedsskabene er bestilt.
En enkelt sten på østsiden af våbenhuset
i Aasted er knækket og skal repareres.
Der er utætte tagrender på graverhuset
i Skærum.
d.
e.
Der er afholdt
juleafslutning/personalemøde den
7/12.
f.
g.
Der skal være mere styr på hvem, der
står for de forskellige arrangementer.
h.
Holmen anlæg rydder sne ved kirkerne,
der hvor der er gudstjeneste om
søndagen. Alm. rydning står Helle for.
Kommunen rydder fortovet i Kvissel.
Oprydning ved næste møde: Bo og
Elsebeth.
Næste møde: 8/1 2019

