Referat fra menighedsrådsmøde 17.05.2017
Fraværende med afbud : Ilse og Niels Toft samt Erik Berthelsen og Jane Krog

Emne
1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt
Hvis mødet trækker ud, udsættes enkelte punkter til
næste møde.

2

Meddelelser ved formanden

Der er forslag fra Kirkeministeriet om at afholde
menighedsrådsvalg sammen med kommunalvalg
fremover
Der er mulighed for at afgive et høringssvar
Forslaget m.v. er fremlagt i ”Ingemann”
Kordegnene hjælper en overgangsperiode i Linå
Oplæste hilsen fra Marianna Dissing

3

Meddelelser fra udvalgene
Præsterne

PR om KK44 skoletjeneste er klar
Minikonfirmander er startet op af Karen Nørby og
Kamilla Bundgaard
Konfirmationerne er godt overstået
Præsterne mødes med den nye skoleleder fra
Sølystskolen senere på måneden

Kirke- og kirkegårdsudvalg

Præstegårdsudvalg

Kirkegårdslederstillingen er opslået med
ansøgningsfrist 6/6
Der er afholdt syn på sognehus og præsteboliger

Kontaktpersonen

Der er afholdt medarbejdermøde

Kirkeværge

Der er afholdt syn på kirken. Arbejderne sættes i gang
så snart der er klarhed om økonomien

PR udvalg

Orienterede om møde med Ekstra Posten og andre

sogne, som er med i den fælles kirkeside.
Kunstudvalg

Fernisering 11/6

Aktivitetsudvalg
Kirkens Korshær
Diakonalt - og socialtudvalg
Medarbejder repræsentant

4

A jour føring af gavepolitik

Udkast: Ved fødselsdage både for ansatte og mhr :
rettes til runde fødselsdage
Ved bryllup, sølvbryllup og guldbryllup tilføjes
Festligholdelse:
Ved fratrædelse efter mere end 5 års ansættelse eller
pensionering gives en gave til ca 500. Ved kortere
ansættelse en buket blomster
Ved fratrædelse efter mere end 5 års ansættelse
tilbydes et lettere traktement
Ved pensionering tilbydes at dagen festligholdes med
et let traktement efter aftale.
Det færdige forslag fremlægges til godkendelse på
næste møde

5

Ansøgning fra KFUM spejderne om støtte
til lejr

Det besluttes at yde støtte som ansøgt fra kontoen
”Kirkens liv og vækst”, som er donerede midler

6

Vedtægt for sognehus og præstegårds
udvalget

Sendes i udvalg og fremlægges på et senere møde med
evt. forslag til rettelser

7

Funktionsbeskrivelse for kirkegårdsleder

Afsnit 2 ændres til :
Deltager i menighedsrådets og kirkegårdsudvalgets
møder efter aftale
Deltager i kirkegårdssyn
Godkendt med ovenstående rettelser

8

Personalesager

Lukket referat

9

Evt.

Forårskoncerten var en fantastisk dejlig oplevelse.
Alle gjorde en virkelig flot indsats

Mødet sluttede - 21.08

