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Dato: 29. november 2017 kl.
16.30

Blad nr. 
Formandens initialer:

Dagsorden

Beslutning

1.
 velkomst og godkendelse af
dagsorden
2. meddelelser
a. gave til biskoppen
b. ansøgning om suppleringsvalg
imødekommet
c. ansøgning til provstiudvalget om
at bruge af midlerne fra salget af
Monbergsvej 4
d. kirketjener på arbejde om
mandagen
e. ny præst tiltrædelse

1. Dagsordenen godkendes.
Ad. 1. Dagsordenen blev enstemmigt godkendt.

3.Orientering fra kirkeværgen
a. Fordeling af kontorer
b. Orientering om ny
fremgangsmåde med tilbud
c. Evt.
4. Økonomisk prioriteringsliste
5. Personale:
-Ny kirkekulturmedarbejder/
organistassistent
-Uopfordret praktikantansøgning
6.Kirkebladet
7. Mødekalender 2018
8.Konstituering
9. Orientering fra udvalgene:
a. Aktivitetsudvalget
b. Kommunikationsudvalget
c. Præstegårdsudvalg
d. Musikudvalg
10. Bordet rundt
10. Evt.

2. Indstilling: Menighedsrådet bevilger gaver til biskoppens
60 års fødselsdag.
Menighedsrådet godkender indstillingen. Vi bidrager med
1785 kr.
b. Valg 13. marts.
c. Tilladelse til omkontering af ikke udførte arbejder til at
dække tagrender på tårn og præsteværelse.
Formand, næstformand og kasserer indkaldels til møde i
provstiudvalget 14. dec. kl. 16.15 ang. anvendelse af midler
fra salg Monbergsvej 4. Afgående formand og kasserer
deltager også i mødet.
d. Per varsles pr. brev. Gælder fra 1. januar. Han er
indforstået.
e. Vi sender julekort til ny præst samt Skibhusbogen.
 Karin 25 års jubilæum søndag.
Torstein Danielsen ønsker at leje sal. Kirkeværgen ser på det
3.
a. Indstilling: Den nye præst får kirketjenernes kontor.
Kirketjenerne flytter ind hos Dinna. Organist og
kirkekulturmedarbejder deler kontor.
Ad. 3a. Menighedsrådet godkender.
Der skal indhentes 3 tilbud. Firma 1, 2 og 3.
Forelægges for menighedsrådet.
Ad. 4. Mai præsenterede listen. Prioritering tages op igen
ved januar mødet. Kirkeværge og præstegd.udvalgsformand
udarbejder en prioriteret liste. Ang. isolering af Christians
hus. Menighedsrådet stemte for tilbud 2. Arbejdet kan
igangsættes.
5.
Indstilling: Menighedsrådet dækker de mest nødvendige
opgaver med vikartimer. Omfanget af
børneaktiviteter/legestue drøftes på mødet i januar, hvorefter
fordelingen af timer for en/flere nye medarbejdere besluttes.
Der nedsættes et ansættelsesudvalg til at udarbejde
stillingsopslag/ene samt afholde samtaler og ansætte.
Ad. 5. Menighedsrådet godkender indstillingen.
Der er vikar for babysalmesang og legestue i december.
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Claus forelagde 3 forslag til at dække
organistassistent/kulturmedarbejderfunktionen.
Louise Odgaard får månederne jan/feb/marts til at lede
babysalmesang. Christian, Anne og Birthe og Claus
forbereder oplæg til januar mødet.
Praktikant får en praktikperiode på en måned fra december.
Der lægges en plan. Menighedsrådet godkender.
6. Indstilling: Da kirkebladet ikke længere kan blive
distribueret, vælger menighedsrådet at lade kirkebladet blive
et indstik i Skibhusavisen. Menighedsrådet godkender
enstemmigt indstillingen. Ernst Broe undlod at stemme. Vi
har allokeret penge til opgradering hjemmeside. Vi
producerer yderligere en kalender, der kan uddeles til
sognebåndsløsere og til at lægge i kirken.
7. Indstilling: Der vedtages en mødekalender for 2018.
Der blev stemt om en fast mødedag onsdag. Det blev
vedtaget. 17. januar - 28. februar - 14. marts - 18. april - 16.
maj - 20 juni - 22. august - 19. september - 24 oktober og 28.
november 18 - 20 undtagen sidste møde hvor det er 16. 30 18.
Ad. 8.
Formand: 14 stemmer for Christian.Anne Heinze ønskede
ikke genvalg.
Næstformand: 15 stemmer for Helle.
Kontaktperson: Christian valgt ved flertal.
Sekretær: Kordegnen ( tages op ved næste konstituering 14.
marts)
Kirkeværge: Carl Emil.
Intern kasserer: Allan. Mai ønskede ikke genvalg.
Ekster kasserer: Gunvor Schmidt.
Kirkeudvalg: nedlægges. Der udmeldes en dato for ønsker til
dagsorden. Formand tager kontakt  til disse.
Aktivitetsudvalget: Genvalg undtagen Kristine.
Præstegd. udvalg: Genvalg plus Allan.
Musikudv: Genvalg.
Kommunikationsudvalg: Genvalg. Dinna er tovholder, der
indkalder til møder.
Studietursudvalg: Genvalg samt Ulla. Kristine trækker sig.
Arkivudvalg: Nedlægges.
Valgbestyrelse: Genvalg. Helle erstatter Anne.
Indsamling, menighedspleje: Genvalg samt Ulla. Karin
koordinerer.
Kunstforeningen: Kontaktperson: Karen Ulletved.
Besøgstjenesten: Genvalg.
Tværkulturelt Samarbejde: Genvalg
Rep. medarbejdermøde: Grete og Kristine.
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Ansættelsesudvalg: Nedlægges.
Underskriftsberettiget: Allan og Helle.
Bygningssagkyndig: Arne Frandsen.
Børnehaven Egebæk: Christian kontaktperson.
Rengøringsprojekt: Nedlægges.
Udvalg for tidsregistrering: Mai, Christian, Kristine, Claus og
Kirsten.
Ad. 9 Fredens Kirkes musikalske venner. Ny forening.

, den 

underskrifter

