Referat fra MR-møde d. 11 april-2018.
Til stede var Per Bisgaard,Inga Sørensen, Kanne Sørensen, Flemming Markussenn, Lisbet
Primdahl og Knud Geert Sørensen.
Niels Peter Sørensen og Hans Jørgen Thankvist havde forfald.

Pkt.

1. Dagsorden med

Pkt.

1 a.

tilføjelserne la og lb godkendt.

Klarglas ifordør,bagdør og kontordør idennye præstebolig udskiftes med rælas som

i

badeværelse.

Pkt 1 b. Svar til Margit om renovering af del af kultursti og kantfliser ved en del gamle gravsteder,
udsættes

til efter kirkegårdssyn.

Pkt. 2. Referat framøde d.15 marts godkendt
Pkt.3.a. Hjælpere i konfirmandhuset ved konfirmationen bliver Ingrid Moth, FM og KGS.

Pkt. 3b.Forslag om ensretning af veje konfirmationsdag.
Knud undersøger om det i det hele taget er muligt atkøre ad de sædvanlige veje.
Efter aftale med NicAstrup fra entrepenørerne,er det muligt at komme fra Nygade ad Anlægsvej
parkeringspladsen og ad Kirkevej i fuld længde.

til

Pkt 4. og 5, status på ansættelser.
Pkt.4. Der er ansættelsesmøde om præstevikar med provsten d.18 april k1.19.00. Hele rådet deltager
så vidt muligt.
Foreslåede datoer for ansættelsessamtaler med udvalgte ansøgere er d.2514 kl.14.30 eller d.3i5
kI.13.00.

Pkt.s. PB. Sender de sidste ffi oplysninnger om ansættelseskontrakten for organist/
sognemedhjælper til stiftet, og så er den sag i orden.
Vi skal selv bestemme lønnen for Jette og Vagn. Det gør LP og PB i forhandling med de respektive
faglige organisationer.
vagns kirkesangerkursus betales som andre kurser for personale afos.
Pkt.6. Programmet for det offentlige møde d-30/5 blev godkendt.
KGS. Prøver at fa Henning Pilgaard til at komme og vise tegningerne af både præstebolig og
sognegård"

Pk1.7.Drøftelse af vedtægter for det nye Sognehus.
LP havde taget de gamle regler for konfirmandhuset med, og de vil med visse tilretringer blive
videreført til sognegården.

Pkt.8.Nyt fra udvalg og enkeltpersoner.
LP oplyste at babysalmesang starter igen 23i8.
Fra næste møde d.8/5 deltager Jette Moeslund i møderne som medarbejderrepræsentant

Pkt.9.Eventuelt.
Lis Saugbjerg har forespurgt om vi vil være medarrangør, sammen med Danmission, af en
sogneaften torsdag d.29 I

ll.

$Iun foreslår tidl. Sognepræst Jens Kuhle som foredragshoder. Han skal ikke have honorar, men
beder om at vi sender 1500 kr til Danmission. plus kørselsgodtgørelse og betaler for annonce.
Lis vil også gerne have arrangementet med i kirkebladet.
Danmission står for det praktiske med borddækning, kaffe, brød m.m.
Da det er noget vi plejer at være med til, blev det vedtager.
Ref-erent KGS.
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