BJOLDERUP – UGE MENIGHEDSRÅD
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag 18. januar 2017
Uge præstegård kl. 13:00
Afbud:
Indledning af 10. min.: Børge
Forplejning: Evald

Dagsorden:

Referat:

Tid:

01
1. Bemærkninger til referat fra sidste
møde
2. Godkendelse af dagsorden

1. Nej

5 min.

2. Godkendt

5 min.

1. Meddelelser ved formanden

1. Der udleveres nøgler, til de der
mangler.
- Der mangler stadig en
ekstra nøgle til
konfirmandstuen til
formanden for
præstegårdsudvalget.

5 min.

1. Meddelelser ved sognepræsten

1. Præsten foreslår at nogle af
5 min.
stille gudstjenesterne, skal
skiftes ud med gudstjenester for
byens asylanter.
- Aktivitetsudvalget skal tage
punktet op på næste møde.
Stemning i MR er, at
asylanterne skal integreres i
den almindelige
gustjeneste.

2. Simultantolkningsanlæg –

2. Der er flertal for at indkøbe
anlægget. Allan indhenter de
sidste tilbud.

1. Menighedens liv og vækst
2. Visionsmøde d. 4. februar kl. 9.00 –

1. Trivsel i menigheden drøftet.
2. Ved afstemning er det besluttet
at visionsmødet udsættes. I
stedet afholdes rundvisning ved
sognets bygninger, mødet

02

03

04
10 min.

1

holdes d. 03.februar, kl. 13.00.
Vi mødes ved Bjolderup kirke,
derefter til Uge. Tina står for
forplejning.
05
1. Meddelelser ved Bjolderup
kirkeværge

1. intet

5 min

1. Meddelelser ved Uge kirkeværge

1. Vi mangler priser på gravsteder.
Irene sender dem rundt til MR
medlemmer.
- Der er efterspørgsel på
altergang uden knæfald.
Det oplyses at det ikke er
noget problem.
- Hvem gør rent i Uge
præstegård? Der er ikke
fast rengøring.

5 min

1. Meddelelser ved kontaktperson

1. Protokolføring drøftes.
- Kørselsgodtgørelse drøftes.
Vi sætter kørselstaksten op.
- Der drøftes vikardækning.
- Mere lys ved
mandskabsrummet drøftes.
Det godkendes at der
indkøbes lamper.
2. Stillingsopslaget godkendes. Vi
annoncerer på
organistforeningens
hjemmeside, i kristeligt dagblad
og på Jobnet.

15 min

06

07

2. Annonce vedr. organiststilling til
godkendelse -

08
1. Meddelelser ved kirke- og
kirkegårdsudvalg
2. Anmodning om fældning af træer
ved Bjolderup kirken

1. Inga er formand for udvalget.
2. Punktet udsættes, til efter d. 3.
februar, hvor alle har haft
mulighed for at se de
pågældende træer.
3. Anskaffelsen godkendes.

15 min

1. Meddelelser ved præstegårdsudvalg
2. Udlejning af præstegård i Uge i maj -

1. Camilla er formand for udvalget
2. Godkendt

10 min

1. Meddelelser ved kasserer

1. –

3. Anskaffelse af vaskemaskine i
Bjolderup mandskabsrum
09

10
20 min
2

2. Revisionsprotokollat

3. Honorartakster for organist- og
kirkesangervikar
4. Plantid: kirkegårdsapp, find
gravsted, elektronisk bilagsscanning.

2. Fremlagt og godkendt. Vi
arbejder fremmod at få
funktionsadskillelsen.
3. Vi følger de fælles aflønninger.
4. Irene informerede om appens
brug. Rådet er positiv overfor
appen.

11
1. Meddelelser ved
medarbejderrepræsentant

1. intet

5 min

1. Meddelelser ved aktivitetsudvalg

1. Udvalget holder møde imorgen

10 min

12

13
1. Evt.

14
Næste møde: 08.02.17 kl 13.00

Indleder: Irene

Gudstjeneste planen godkendt
med ændringer
Allan forlod mødet kl. 15.00
(skulle til andet møde.)

Forplejning: Herdis

Referent: Camilla

_________________________

_________________________

Leif Andersen

Tina Ley

___________________________________
Camilla Vejen Eriksen

___________________________________
Allan Helmer Madsen

___________________________________
Herdis Føns

____________________________________
Evald Meilandt

___________________________________
Mogens Juhl Jessen

_____________________________________
Inga Waldemar
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