Menighedrådsmøde
Tirsdag d. 09.04 2019 kl. 19.00
sognehuset

Dagsordentekst

DAGSORDEN:
1 Indledning
2

Opsamling

Protokollat

Tilstede: Torben, Elsebeth, Bo, Arne, Lis, Ilse, Helle,
Christian, Vibeke.
Afbud: Jens, Hanne, Lissy.
Referatet godkendes.

Gennemgang af referat fra seneste møde

3
4

Godkendelse af dagsorden
Indledende budgetsamråd
Orientering fra mødet d. 3. april

5

Synsudsatte arbejder
Hvordan er status på synsudsatte arbejder?

6

Personalemøde
Gennemgang af notater fra personalemødet
d. 5. april

7

Kursus for Organist

Dagsordenen godkendes.
Gavekort må ikke bruges som aflønning af
medhjælpere.
Hvad vores penge bliver brugt til, store som små
beløb, skal fremgå af referater. Umiddelbart er der
ikke varslet nedskæringer for 2020. Den nye ferielov
betyder en udgift på ca. 170.000 kr. for os.
Udvalget holder møde og laver en plan for det
videre arbejde.
Personalet på det grønne område efterlyser at MRmedlemmer kommer forbi kirkegårdene og ser, hvad
de laver. Måske en fast dag om måneden, hvor der
er kaffe på kanden?
Facebook skal likes og deles så det kommer ud til
mange.
Tyverier fra vores ejendomme er et stigende problem,
hvad gør vi for at forebygge? Der sættes en spand
på Skærum kirkegård i stedet for vognen.
Kirketjener og afløser skal have mørkt tøj på. Hver
især sørger for at have et sæt, som betales af MR.
Vi afventer svar fra Marina.

Marina søger om godtgørelse af
kursusudgifter

8

Gideonitterne i Frederikshavn.
Gideonitterne spørger om lov til at orientere
om deres arbejde, ved en gudstjeneste.

9

Påskens gudstjenester
Bl.a. 2. påskedag med frokost og lotteri

10 Flagdage i påsken
Langfredag og Påskedag.
Kirketjener sætter flag – MR står for
nedtagning

Der gives grønt lys. Kollekten den dag går til deres
arbejde.
MR giver et bidrag på 1000 kr.
Der bestilles pålægsplanke til 50 personer. Elsebeth
har samlet gevinster ind til lotteriet.
Der flages begge dage. Christian og Bo tager
flagene ned.

Ansv.

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

12 EVT

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
PR
Medarbejder repræsentant

a.
Provstidag den 14. september. Tilmelding til Torben.
Der bliver indkaldt til fællesmøde med Gærum-Flade
vedr. samarbejde omkring fremtiden.
b.
Afslutning til minikonfirmanderne søndag den 14.
april.
Der er indkøbt salmebøger til Sognehuset.
Påskearrangement for 5. klasserne onsdag den 10.
april.
c.
Altertæppet i Aasted er blevet renset.
Der er anmeldt tyveri af olie til forsikringen.
Der er sat håndtag op på handicaptoilettet i
Sognehuset. Der har været eftersyn på
alarmanlægget. Der er lavet stikkontakt ved
fyrrummet.
Der er skiftet hæk og sat kanter. Græssåning ved
Sognehuset afventer bedre vejr.
d.
Kontoen ser ok ud.
e.
Personalemøde afholdt den 5. april.
Ninna og Inge-Lise er startet til 1. april.
f.
Udvalget har haft planlægningsmøde for efteråret.
18. september. Mandag 21. oktober: Mette Bock.
November er fuld af aktiviteter vedr. Kvissel kirkes
jubilæum.
g.
Aktivitetsudvalgsmøde i maj.
h.
Deadline for indlæg til næste kirkeblad den 6. maj.
i.
Næste møde den 14. maj. Afbud fra: Vibeke
Kaffehold: Bo og Elsebeth
Lapidariet i Aasted trænger til en kærlig hånd.

