Menighedrådsmøde
Tirsdag d. 13.11 2018 kl. 19.00
sognehuset

Dagsordentekst

DAGSORDEN:
1 Indledning
Mødet indledes med at diskutere 2
spørgsmål.
1. Hvad er god ledelse
2. Hvad er den vigtigste opgave
som arbejdsgiver?
Vi skal i fællesskab finde de 5 vigtigste
udsagn (vedhæftet fil) på hver af de to
spørgsmål. Spørgsmål 1 har bordeaux
udsagn. Spørgsmål 2 har grønne udsagn.
I behøver ikke at printe udsagn, jeg
medbringer print.
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Opsamling

Protokollat

Ansv.

Tilstede: Torben, Bo, Elsebeth, Hanne,
Helle, Ilse, Jens, Lissy, Christian, Arne,
Vibeke.
Afbud: Lis.
Spørgsmålet er relateret til vores vision.
Det er et meget stort område og vi
tager det i etaper.
I aften koncentrerer vi os om spørgsmål
1.
Hvad er god ledelse?
At sætte retning.
At der er gennemsigtighed i alle vores
beslutninger.
At motivere.
At lytte til medarbejdernes ønsker.
At være rummelig.
Referatet godkendes.

Gennemgang af referat fra seneste
møde
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Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendes.
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Revisionsprotokollat

Menighedsrådet godkender
revisionsprotokollat for Regnskab 2017
med følgende kommentar:
Vedr. pkt. 14: Det er menighedsrådets
opfattelse at tilsyn med aktiviteter og
procedurer er særdeles god.
Menighedsrådet har udpeget 5
underskrivere/kontrollanter af bilag.
Alle bilag kontrolleres og underskrives af
mindst 2 personer. Kasserer betaler
fakturaer. Regnskabsfører kontrollerer
pengeoverførelser med bilag.
Vedr. pkt. 15: Menighedsrådet har ikke
kendskab til faktiske besvigelser.

Behandling af revisionsprotokollat for
regnskab 2017
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Sikkerhedsbokse
Tilbud på sikkerhedsbokse til
graverkontoret i Åsted og til Kvissel kirke

I alt kommer begge skabe til at koste
14.712,50
Der vælges et skab til kirken i Kvissel,
som kan sættes direkte ind.

EJ

lyder på ca. 13.000,- kr.

6

Sang blade til julegudstjenester

Vi bestiller 1000 sang blade.

AH

KD tilbyder sang blade med julesange til
rimelige priser ca. 6 kr./stk. Skal vi købe?
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Indgangsbøn – Udgangsbøn
Det er menighedsrådet der skal beslutte
hvilken udgangsbøn og udgangsbøn der
skal bruges. Se vedhæftede.
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Kollekter det kommende kirkeår
Forslag: 4 indsamlinger i 2019,
svarende til en pr. kvartal:
Børnesagens fællesråd – KFUM KFUK –
Promission (Dansk Etiopiermission) –
Danmission.
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Tripoli
Vennerne fra Tripoli har nu fået visum til
Danmark. De kommer på besøg d. 12. –
16. dec.

10 Sognemøde d. 27. nov.
Der laves aftaler.

11 Til Orientering
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
PR
Medarbejderrepræsentant

Indgangsbønner fra salmebogen, Holger
Lissner og ukendt forfatter.
Udgangsbønner fra salmebogen, Holger
Lissner og Anne Sofie Seidelin.
Alle kan anvendes.
Juleaften: Børnesagens fællesråd
Påske: KFUM-KFUK
Pinse: Promission
Høstgudstjeneste: Danmission

Det er nu faldet på plads med visum for
alle 3-4 gæster.
Udvalget skal mødes og lave planer for,
hvordan besøget skal forløbe.
Mødet annonceres i Lokalavisen og evt.
som omtale.
Der er fernisering kl. 19-20, hvor Anne
Marie Johansen fortæller om værket.
Der serveres et glas bobler.
Kl. 20 starter sognemødet, hvor vi
beretter om året, som er gået og
visionerne for fremtiden.
Kirkeværgerne fortæller om deres
områder.
Hanne og Elsebeth fortæller om
mødeudvalg og aktivitetsudvalg.
Efter mødet serveres kaffe og kage.
a.
Årsmøde i mellemkirkeligt stiftsudvalg
den 26-11, tilmelding senest den 21 til
Torben.
Der er indkøbt en elektronisk pegepind
til sognehuset. Vores dyre stole skal
brændemærkes så de ikke har værdi for
andre.
b.
c.
Der er påbegyndt opsætning af lamper,
skilt og hæk ved Sognehuset. Fugningen
begynder snarest.
Elsbeth undersøger alarmer ved vores
bygninger.
Plantning af hæk ved Sognehuset
påbegyndes snarest.

TC,
AH

d.
e.
Ingelise har haft rund fødselsdag og
Christian har afleveret gave.
f.
Der er foredrag den 14-11 med Bo
Storm.
Til syng-julen-ind i både Aasted og
Skærum står Koret for at lave program
og få det trykt. Maika vil gerne øve med
koret og Marina. Arne vil gerne hjælpe.
g.
Filmaften blev aflyst pga. få
tilmeldinger.
Vi prøver igen.
Der er 4 deltagere til babysalmesang
lige pt.
Der skal bestilles kransekage og bobler
til Kvissel kirkes fødselsdag.
h.
Vibeke skal have oplysninger fra de
forskellige udvalg når der skal
annonceres.
Der er lavet flyers om Hygge-cafe.
Prøv at overholde datoer, som er
annonceret.
i.

12 Udtrædelse af menighedsrådet

Jens underskriver menighedsrådsløftet.

Det er aftalt med Vivi Sørensen, at hun
udtræder af menighedsrådet på grund af
sygdom.
Jens Sørensen indtræder derfor som
menighedsrådsmedlem.

13 Konstituering
Formand og næstformand er på valg hvert
år. Alle enkeltmandsposter er også på valg
hvert år.

14 EVT.

Formand: Torben
Næstformand: Bo
Kasserer: Ilse
Kontaktperson: Christian
Sekretær: Vibeke
Kirkeværger: Bo, Elsebeth, Christian
Næste møde: 11-12
Oprydning til næste møde: Vibeke og
Christian

