Ark.12122018

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

Menighedsrådsmøde Onsdag d 12. December 2018 kl. 16.00 i Uge Præstegård
Afbud: Evald, Camilla
Indledning: Janne

Forplejning: Leif

Dagsorden

Referat

Bemærkninger til referat fra sidste møde:

Referat godkendt.

Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden godkendt.

Punkter til drøftelse:
Meddelelser og nyt fra:
1. Formand/næstformand-

Samtykkeerklæring
I.T. ansvarlig til arkiv for vigtige parpier
i DAP

Julehjælp er fordelt til fem ansøgere.
Den ansvarlige for indledning og forplejning besluttes af
den udpegede med mindre andet er besluttet. Det bør
være forplejning der mætter, som nydes sidst på mødet.
Samtykkeerklæring – om brug af portrætfoto. Underskrevet af menighedsrådets medlemmer.
Irene har indtil d.d. været IT-ansvarlig. Det fortsætter
hun med at være pr. dags dato.
Alle børn, der kommer i kirke juleaften, får udleveret et
hæfte, der formidler juleevangeliet. Desuden får hver
familie udleveret et lys pr. familie, som vil blive tændt,
når man går ud af kirken.
Der afholdes endvidere som noget nyt gudstjeneste for
børn og voksne om formiddagen den 24. december.

2.

Præst-

3.

Menigheds liv og vækst-

Børnekoret i søndags var en succes. Vær opmærksom
på hvordan samarbejdet med skolen evt. kan
fortsættes.

4.

Kontaktperson-

Personalehåndbogen er under opdatering.

5.

Kirkeværger BjolderupTakstblad for Bjolderup 2019

6.

Kirkeværger UgeTakstblad for Uge 2019

Intet nyt fra kirkeværgen i Bjolderup.
Der er kommet et nyt takstblad gældende for både
Bjolderup og Uge. Findes under DAP.
Vedtægter for kirkeværge er godkendt af Provstiet.
Intet nyt fra kirkeværgen i Uge.

7.

Kasserer –

Vejledning om vikarsatser er modtaget fra Provstiet.
Kvartalsregnskabet blev drøftet.

8.

Kirke og kirkegårdsudvalg –

Intet nyt – udvalget konstitueres snarest efter nytår.

1

9.

Præstegårdsudvalg-

Der skal foretages rensning af nogle af præstens møbler,
som stadig indeholder skimmelsporer. Det er meldt til
forsikringen, og MR afventer svar. Hvis forsikringen vil
bekoste en ny sofa, indkøbes den. Hvis ikke
iværksættes rengøring. Mogens undersøger hvem der
kan være leverandør.
Intet nyt fra kommunen omkring evt.
bevaringsværdighed af Bjolderup præstegård.

Forbrugsaftale for Uge Præstegård

Udvalg er nedsat bestående af Leif, Inga, Irene og
Martin som arbejder videre med forbrugsaftalen.

Fyr m. m.- status for Uge Præstegård

Der er modtaget tilbud på pillefyr.
Der indhentes tilbud på gasfyr. Leif og Evald er
ansvarlige.
Armatur til badeværelse og ventiler i radiatorer m.v.
udskiftes inden jul.
Mogens iværksætter ved Rødekro VVS.
Maler er kontaktet som afgiver tilbud på udbedring af
bruseniche.
Udvalget arbejder videre med mulighederne for en ny
præstebolig.

10. Aktivitetsudvalg-

Der har været koncert ved Pigekoret fra Haderslev
Domkirke. Det var en succes.
Julen blev sunget ind i Uge.
Julekoret synger i Julehjertebyen i Aabenraa søndag den
16. december.
Der har været julebanko. Det var en hyggelig aften.
Nytårsvandring den 1. januar 2019. Håber på stor
opbakning.
Nytårskur den 13. januar 2019 hos Evald Meilandt.
Stillegudstjeneste planlagt til den 31. januar 2019.
Næste aktivitetsudvalgsmøde er den 22. januar.
Menighedsrådets opgaver anført på hjemmesidenblev
gennemgået.

11. Medarbejderrepræsentant-

Personaleudflugt til Bredstrup kirke. Sct. Michaelis
kirken i Fredericia. Besøgte den jødiske begravelsesplads.

Punkter til beslutning:
1.
2.

Takstblade for Bjolderup og Uge
IT ansvarlig til/for D A P

Nye takster
Irene er IT ansvarlig

Punkter til orientering:
1.

Vedtægter for kirkeværger for Bjolderup

Godkendt.

2.

Evaluering af arrangementer siden sidst:

Se punkter under Aktivitetsudvalg
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3.

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

4.

Dato for kommende M.R.s møde:
Indleder: Leif

5.

Eventuelt:

Næste møde d. 22.01.2019 kl. 10.30

9. januar 2019 kl. 16.00
Forplejning: Janne

Stiftmagasin blev udleveret.

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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