BJOLDERUP – UGE MENIGHEDSRÅD
Ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 20.april 2017
i Uge præstegård kl. 15:00
Afbud:Irene
Indledning: Inga
Forplejning: Børge

Dagsorden:

Referat:

Tid:

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

1. -intet

5 min.

2. Godkendt

5 min.

02
1. Meddelelser ved formanden

2. Hjemmesidens tilstand!

1. Formanden informerer om den
nye luftlinje. Vi vil ikke gøre
indsigelser.
- Kloakering i Bjolderup,
formanden informerer,
strøm bliver modregnet i
ejendomsskatten.
2. Formanden tager kontakt til
Anette, som hurtigst muligt skal på
kursus. Camilla deltager i oplæring af
Anette og kan træde til i fremtiden, hvis
der er brug for ekstra hjælp til
hjemmesiden.

10 min.

1. Præsten deler bekymring over
konfirmander, som vil
konfirmeres i vores sogn, men
går til undervisning andet steds.
Provstiet ønsker i fremtiden at
man skal konfirmeres der hvor
man har gået til undervisning.
Rådet diskuterer
problemstillingen. Punktet skal
tages op igen med provsten, da
vi har yderligere spørgsmål.
- Gudstjenestelisten er på
vej.
2. Beslutningen fra sidste møde
opretholdes.

10 min.

03
1. Meddelelser ved sognepræsten

2. Tolkning v. kurser og Gudstjenester:

1

04
1. Menighedens liv og vækst

1. Det føres til protokol at præsten
mener, det er meningsløst at
tale om menighedens liv og
vækst, når der ikke vil
investeres i tolkning til de ny
tilkomne asylanter.
2. Markedsundersøgelse. Camilla,
Tina og Evald står for at
sammensætte undersøgelsen.

15 min.

1. Meddelelser ved Bjolderup
kirkeværge

1. -intet

5 min.

1. Meddelelser ved Uge kirkeværge

1. Der foreslås udflugt til Horne
labyrinten på sydvest Fyn for
menighedsråd og
medarbejdere.

10 min.

1. Meddelelser ved kontaktperson

1. Der informeres om at graver
stilling i Bjolderup gøres til en
fuldtidsstilling.
- Det opfordres til at
kirkeværgen for Uge, tager
kontakt til graveren.
- Der informeres om APV og
MUS samtaler med de ansatte.
Ansatte efterspørger
anerkendelse fra
menighedsrådet.
- Kontaktpersonen arrangerer
en rystesammentur for
personalet.
- Der er spørgsmål angående
tavshedspligten, som gælder alt
hvad der har med kirken at
gøre, herunder også dødsfald.
- Nyt telefon nummer og e mail
i Bjolderup og Uge. Det
vedtages at de nye mailadresser
bliver g mails.
2. Der er taget kontakt til
fagforening omkring
ansættelses kontrakt. Første
arbejdsdag bliver 2. maj.
Kontaktpersonen tager imod
hende. Camilla holder møde
med Anette angående Kimen og
facebook.

15 min.

05

06

07

2. Orientering om Organiststilling:

2

08
1. Meddelelser ved kirke- og
kirkegårdsudvalg
2. Opfølgning på Kirke og kirkegårdssyn

3. Regninger og priser på ydelser:
4. Køb af anhænger:

1. -25 min.
2. Der fremlægges tilbud til
renovering af våbenhuset i
Bjolderup. Tilbuddet er
godkendt.
- Der fremlægges tilbud om
flytning af sten ved
våbenhuset i Bjolderup
samt indkøb af to lamper.
Tilbuddet er godkendt.
- Der er fire sten på
Bjolderup som er
bevaringsværdige. Det
foreslås at der plantes en
hæk mellem stenene. Det
besluttes, at der ikke skal
plantes ny hæk.
3. Det foreslås at prislister gøres
ens for begge kirker/kirkegårde.
4. godkendt

09
1. Meddelelser ved præstegårdsudvalg
2. Opfølgning af bygningssyn:

1. –
2. Der skal ses på fyret i Bjolderup.
Evald tager et møde med
håndværkerne.

15 min.

1. Meddelelser ved kasserer
2. Budget 2018:

1. –
2. – Udsættes til maj

15 min.

1. Meddelelser ved
medarbejderrepræsentant

1. - intet

5 min.

1. Meddelelser ved aktivitetsudvalg

1. 16.05. Foredrag med Carsten
Nissen kl. 19.00.
- 04.06. Pinsegudstjeneste
med musik, efterfølgende
champagne og kransekage
- 13.08. Udflugt til
Madsbyparken. Pris 50kr
pr. voksen, 150kr for
familie.
- 24.06. kl. 13.00. Byfesten, vi
vil gerne deltage i
høvdingebold. Vi forsøger
at stille med et hold.
- 23.06. Sankthans i Uge.
- 03.09. Medarbejder udflugt
med sejlads på hjuldamper.

15 min.

10

11

12

3

-

-

-

05.12. Visvocal holder
julekoncert. Det foreslås at
der laves et ad hoc kor, som
kan lave en julekoncert.
Toner af guld afholdes i
forsamlingshus i uge 44
eller 43. Udvalget arbejder
videre med det.
Der arbejdes også videre
med
spaghettigudstjenester.

13
1. Evt.

1. -

10 min.

14
Næste møde: d.20. maj kl. 13.00
Indleder: Tina

Forplejning: Camilla

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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