Ark. 07022018

Bjolderup og Uge Sognes Menighedsråd
Leif Andersen (formand) Martin Holm Bangsø (Præst) Mogens Juhl Jessen, Camilla Vejen Eriksen, Inga Waldemar, Herdis Føns, Evald Meilandt,
Tina Ley, Børge Eggertsen (medarbejderrepræsentant) Irene Christensen (regnskabsfører)

Menighedsrådsmøde onsdag den 7. februar 2018 kl. 15:00 i Uge Sognegård
Afbud: Inga, og Tina
Indledning: Leif

Forplejning: Camilla

Dagsorden
Bemærkninger til referat fra sidste møde:
Godkendelse af dagsorden:

Referat
Godkendt

Punkter til drøftelse:
Meddelelser og nyt fra:
1. Formand/næstformandEvaluering af visionsdag

1.

Ingen bemærkninger fra formanden.
- Det var en god dag, men der skal følges op
på de ting, der blev diskuteret. Vi skal have
skrevet noget mere ned og personalet skal
inddrages i den videre udvikling. Vi fik ikke
afsluttet dagen med noget konkret. Vi har
brug for en længere dag med mere styring
og et konkret mål for dagen.

2.

Præst

2.

Meddeler at han har fri d. 18.02.18 samt d.
04.03.18. Der er booket afløser og det er ført
ind i kaboo kalenderen.

3.

Medarbejderrepræsentant-

3.

-

4.

Kontaktperson-

4.

Der kommer muligvis et påbud om at vi skal
tage imod en praktikent. Vi informerer når vi
ved mere.
- Arbejdstilsynet er ikke færdige med deres
vurdering og kommer igen.

5.
6.

Kirkeværger Kasserer-

5.
6.

–
d. 30.12.18 har vi haft et overforbrug. Vi skal
derfor passe lidt på med nyanskaffelser.

7.

Kirke og kirkegårdsudvalg-

7.

Træerne er blevet stynet ved Uge.

-

Adgangsforhold ved Uge Kirke?

-

-

To tilbud på renovering af særkalk i
Uge?

-

Vi indhenter tilbud på at få renoveret stien
ved Uge kirke.
Vi mener ikke at renoveringen er
påtrængende på nuværende tidspunkt. Vi
er desuden blevet frarådet lakering af
dåbsfad.
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8.

Præstegårdsudvalg
– Drøftelse af skift fra olie til træpillefyr i
Bjolderup præstegård

8.
-

-

9.

Måske` balustra limning
fremskønnes?
Orientering fra Skovfoget tur

Aktivitetsudvalg-

-

Skovfogden har lavet et budget, for de
indtægter vi kan regne med i de
kommende år.

-

Fastelavnsgudstjeneste næste søndag. Det
praktiske drøftes kort.
Stillegudstjeneste 08.03.18.

10. Menigheds liv og vækst-

Der fremlægges eksempel på en mulig
besparelse, der kan være i skiftet. Der
tages tilbud hjem, som kan drøftes på et
senere møde. Evald tager kontakt til
håndværkerne der skal se på det
nuværende fyr.
Opvaskemaskinen virker ikke. Martin tager
tilbud hjem.
Martin tager kontakt

-

Punkter til beslutning:
7. Renv. af særkalk- se bilag fra Irmgardt d.16/1

- Ikke vedtaget

Punkter til orientering:
1.

Gennemgang af aktiviteter inden næste møde:
Besigtigelse af Bjolderup gl. lejrskole---

2.

Evaluering af arrangementer siden sidst:

3.

Udvalgs kommende mødedatoer:
Kirke og Kirkegårds Præstegårds Aktivitets Radaktions –
Vissionsdag 2 -

4.

Dato for kommende møde:
Indleder: Martin

5.

Eventuelt:

Husk tilmeldingsskema til Stiftdag d. 17. marts
Den
- Tirsdag d. 20.02.18 kl. 16.00
-

Spaghettigudstjeneste godt besøgt med
god stemning.

Den 6. juni
den 12. september
den 24. april
den ?
den 18.04.18 kl 12.00-17.00. Dagen er for MR
samt medarbejdere og suppleanter. Martin leder
mødet. Martin kommer med et oplæg for dagen til
gennemgang ved næste menighedsrådsmøde.
Den 21. marts kl. 15.00 onsdag
Forplejning: Børge
-

Der blev lavet en kort undersøgelse af hvor
folk ser vores arrangementer. Det var
meget spredt ud på de platforme vi bruger.
Irene fremviser et billede som er til
ophængning i uge præstegård.

Ref.: Camilla Vejen Eriksen
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Underskrifter:

Leif Andersen

Mogens Jessen

Inga Waldemar

Herdis Føns

Tina Ley

Evald Meilandt

Camillia Eriksen

Martin Holm Bangsø
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