Ark.15012020

Bjolderup og Uge Sognes Menighedsråd
Mogens Jessen (formand) Martin Holm Bangsø (Præst) Janne Rasmussen (næstformand) Leif Andersen, Inga Waldemar, Herdis Føns,
Evald Meilandt, Camilla Vejen Eriksen, Irmgard Kolb (medarbejderrepræsentant) Irene Christensen (regnskabsfører)

Menighedsrådsmøde Onsdag d 15. januar kl. 16.00-19.00 i Uge Præstegård
Afbud: Evald
Indledning:

?

Forplejning:

O=Orientering, B= Beslutning, D= Diskution

Dagsorden

Referat

Bemærkninger til referat fra sidste møde:

Godkendt.

Godkendelse af dagsorden:
Punkt under Præstegårdsudvalg
Loftslem i garage

Godkendt.

Punkter til drøftelse:
Meddelelser og nyt fra:
1. Formand/næstformandMR arbejdet i de kommende mdr. (O)

Velkommen til Irmgard som medarbejderrepræsentant.
Mogens foreslår at der bliver arbejdet med nogle
fokuspunkter i det kommende år inden valget.

2.

Præst-

Lille konfirmandhold i år.

3.

Menigheds liv og vækst-

Velkomstperson – Aktivitetsudvalget opfordres til at
lave en ny fordeling.

4.

KontaktpersonGravermedhjælper status. (O)

Vi har fået en virksomhedspraktikant, som er i praktik i
ca. 3 måneder indtil den 1. april.
Gravermedhjælper evalueres.

5.

Kirkeværger Bjolderup –

Markering af Genforeningen og markering på afslutning
af 2. verdenskrig. Stiftet anbefaler ringning med
klokkerne fra 12.00-12.05. Graverne informeres.

6.

Kirkeværger Uge –

Intet nyt.

7.

Kasserer / regnskabsføre–

Befordringsgodtgørelse blev drøftet.
Tyske frimenighed bliver opkrævet nye takster fra 1.
januar 2020 for benyttelse af Uge Kirke.
Vejledning til udgift for begge kirker blev gennemgået.
Kollekt – beløb bedes indskrevet i kollektbogen. Husk
venligst to underskrifter i kollektbogen.

8.

Kirke og kirkegårdsudvalg –
Ringe anlæg (D,B)
Kalkning af våbenhus Bjolderup (B)

Vi har modtaget et tilbud på automatisk ringning.
Diskuteres af kirke- og kirkegårdsudvalget.
Kalkning af våbenhus i Bjolderup, vi har modtaget et
tilbud. Mogens afstemmer med Evald.
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Irmgard bestiller understrøgning og Inga for tilbud
omkring kalkning af vestgavl i Uge kirke.

9.

EG kalender (D,B)

EG konsulent indbydes til MR møde for demonstration
af EG kalender.

Gennemgang af evt. bevaringsværdige
gravsten (D,B)

Det blev besluttet at eventuelt bevaringsværdige
gravsten skal gennemgås.(i forbindelse med
nedlæggelse af gravsteder).

Sikring af gravsten. (D,B)

Tilbud indhentes for Bjolderup og Uge kirker.

Styring af varme i Uge og Bjolderup. (O)

Elektriker installerer styring af varmen i Uge kirke, og
tilbud indhentes for Bjolderup Kirke hos samme
elektriker. Irene kontakter elektriker.

Robotplæneklipper i Uge og Bjolderup
(O,D)

Der er fremsendt tilbud på robotplæneklippere. Drøftes
på næste MR møde.

PræstegårdsudvalgLoftslem i garage
Status (O)

Loftslem i garage på den nye garage i Bjolderup blev
drøftet. Det blev besluttet at iværksætte. Leif
afstemmer.
Byggeriet går efter planen.

10. Aktivitetsudvalg-

Referat fra sidste Aktivitetsudvalgsmøde blev drøftet.

11. MedarbejderrepræsentantStatus på arbejdet nu når Ghita er væk. (O)

Travlhed men det går godt. Godt at have virksomhedspraktikant som medhjælp.

Punkter til beslutning:
1.
2.
3.
4.

Ringeanlæg
Kalkning
EG kalender
Sikring af gravsten

1.Vi har modtaget et tilbud på automatisk ringning.
Diskuteres af kirke- og kirkegårdsudvalget.
2.Det afstemmes med Evald omkring kalkning.
3.Konsulent indkaldes til MR møde
4.Evald har gennemgået alle gravsten. Gravstedsejere
skal informeres om at gravsten evt. skal sikres. Der
sendes brev ud.

Punkter til orientering:
1.
2.
3.

Evaluering af arrangementer siden sidst:

4.

Udvalgs kommende mødedatoer:
Kirke og Kirkegårds - udvalg
Præstegårds -”Aktivitets -”Redaktions -”-

Gospel koncert var en succes.
Der var mange i kirke juleaften. Succes med juleaften kl.
11.00.
Nytårsvandring m.v. var en succes.

5.marts 2020 (Dato bedes ændret til medio marts)
Ingen møder planlagt
3. april kl. 09.30
Ikke planlagt
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5.

Dato for kommende M.R.s møde: 26.02.2020
Indleder: Herdis

6.

Eventuelt:

Forplejning: Aftales med Mogens inden næste møde

Ref.: Janne Rasmussen
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Underskrifter:

____________

_____________

Leif Andersen

Mogens Juhl Jessen

_________________

___________________

Inga Waldemar

Herdis Føns

__________________

___________________

Janne Rasmussen

Evald Meilandt

__________________

____________________

Camillia Eriksen

Martin Holm Bangsø
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