BJOLDERUP – UGE MENIGHEDSRÅD
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag 15. marts 2017
Uge præstegård kl. 13:00
Afbud: Børge
Indledning: Irene
Forplejning: Mogens

Dagsorden:

Referat:

Tid:
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1. Bemærkninger til referat fra sidste
møde

1. Præstegårdsudvalget skal finde
et beløb til reduktion i
præstegårdens el forbrug.

2 min.
2 min.

2. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendt

1. Meddelelser ved formanden

1. Der er ikke trykt nok Kimen.
Camilla tager sig af at få trykt
ekstra. (20. stk.)
- Manglende annoncering for
indsamling ved folkekirkens
nødhjælp i Kimen.
Gudstjenesten tog for lang
tid. Den skal derfor starte kl
9.00, så indsamlerne kan nå
ud til tiden.
2. Onsdag d. 22.03.17 kl. 14.3017.00, samt torsdag d. 23.03.17
kl. 14.30-17.00, begge gange i
Uge kirke.

10 min.

1. –
2. Tolken skal bruges ved både
gudstjenester og kurser. Der er
søgt om 100.000kr til projektet.
Vi har dog fået afslag herpå. Der
undersøges nu, om der kan
søges om midler i stiftet i
stedet. Allan tager kontakt til de
personer, der kan bevilge penge
til projektet. Vi skal have
punktet oppe på næste møde
og finde ud af om vi fortsat kan
betale for projektet. Vi

2 min.
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2. Dato og tid til prøvespil og samtale
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1. Meddelelser ved sognepræsten
2. Tolk

1

henvender os til provsten, om
at de andre omkring liggende
sogne, evt. vil kunne give et
tilskud til projektet.
Der afholdes fremadrettet 2
gudtjenester med tolk, pr.
måned, samt alfa ind til vi ved
hvad vi får af midler.
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1. Menighedens liv og vækst

1. Forslag om undersøgelse af
menigheden. Hvem er de og
hvad har de brug for/ ønsker til
af arrangerementer.
Aktivitetsudvalget tager det op
på næste møde.

5 min.

1. Meddelelser ved Bjolderup
kirkeværge

1. Kirkeværgen beder om nøgler.

2 min.

1. Meddelelser ved Uge kirkeværge

1.

5 min.

1. Meddelelser ved kontaktperson

1. Arbejdstilsynet kommer på
besøg. Mogens undersøger
hvilke nøgler der er i omløb
blandt medarbejderne.
2. Personalehåndbogen
godkendes.
3. Vi beder fire ud af dem som har
søgt, om at komme til prøvespil
og samtale.

30 min.

1. Meddelelser ved kirke- og
kirkegårdsudvalg
2. Urnegravsteder Bjolderup – forslag
fra Tina

1. Der købes 1500 stk. taks planter
(Bjolderup)
2. De sten der har stået forkert,
bliver flyttet. Githa gør det
løbende som hun har tid. Dette
er vedtaget.
Der er forslag om at flytte Uges
kantskærer til Bjolderup. Der er
ønske om indkøb af en trailer,
så medarbejderne selv kan
flytte udstyr.
- Træfældning: ansøgning
sendes til Aabenraa Provsti

20 min.

3. Løvsuger Uge (igen)- nyt forslag
kommet

3.
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06
intet-
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2. Personalehåndbog til godkendelse
3. Udvælgelse af Organistansøgere
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Løvsuger repareres.

2
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1. Meddelelser ved præstegårdsudvalg

1. Oplyser om punkter fra sidste
møde.
- Varmen slår fra i
præstegården. Der skal en
ny pumpe til.
2. Konfirmandstuen har vi drøftet
indretning af.
Forsikringsskaden bliver dækket
– 10 %.

10 min.

1. Meddelelser ved kasserer
2. Årsregnskab 2016

1. –
2. Årsregnskabet er godkendt
kl.15.15.
- Regnskabsinstruks
underskrevet.

15 min.

1. Meddelelser ved
medarbejderrepræsentant

1. intet

0 min.

1. Meddelelser ved aktivitetsudvalg

1. D. 19. april, afholdes der film
aften i Burkal sognehus. Der
vises filmen Luther. Der skal
annonceres i ugeavisen (Vi
inviterer til at se Luther filmen i
Burkal) Camilla står for
annoncering.
- Vi skal også annoncere for
påskefrokosten.
- Visvocal koncert koster
6.000 kr, det tages op i
udvalget om vi går videre
med det.

10 min.

2. Konfirmand stue i Bjolderup
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1. Evt.

Deadline for Kimen næste gang,
er d. 28. april.
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Lukket møde: Person sag

Næste møde: den 20.04.17 kl 15.00
Indleder: Inga

15 min.

Forplejning: Børge

Referent: Camilla Vejen Eriksen
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_________________________

_________________________

Leif Andersen

Tina Ley

___________________________________
Camilla Vejen Eriksen

___________________________________
Allan Helmer Madsen

___________________________________
Herdis Føns

____________________________________
Evald Meilandt

___________________________________
Mogens Juhl Jessen

_____________________________________
Inga Waldemar
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