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Referat af menighedsrådsmøde den 18. november 2009

Dagsorden:
Fremmødte:
Frederik Birkler, Vagner Bjørn, Kirsten Hougaard, Birthe Korsbæk, Ragna Kolind, Ejvind Sørensen, Leif
Jensen og Birthe Ømark.
Salme valgt af Ejvind: Vær velkommen Herrens år.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
Nyt punkt 9 tilføjet: nye overenskomster.
2. Meddelelser fra:
Sognepræsten:
Ingen
Formanden:
• Har undersøgt sagen vedr. fortov og forsikring; er sendt til Birthe K.
• Energirapporten er nu klar på IT-skrivebordet.
• Der er kommet en ny publikation: Omlægning af statens tilskud til Folkekirken til bloktilskud.
• Kirsten og Birthe K. har været på kursus vedr. det nye IT-skrivebord.
• Møde med Ole Hartling den 5. november var rigtig interessant.
Øvrige:
• Leif har fået henvendelse fra Produktionshøjskolen i Hobro vedr. medhjælper. Det blev
besluttet at takke ja til hjælpen, og Leif er positivt overrasket. Det er en ung mand på 17 år,
og samarbejdet fungerer rigtig godt. Aftalen lyder på 14 dage.
• Ejvind har fået henvendelse fra graveren i Hersom vedr. undersøgelse af kloak og afløb.
Sagen tages op på møde i Præstegårdsudvalget.
3. Drøftelse af skema fra Stiftsadministrationen udfyldt af Ragna og Kirsten
Ragna og Kirsten har gennemgået skemaet, som blev udleveret. Det er svært at udfylde skemaet,
da al kontakt foregår via Provstiet. Vagner Bjørn har lidt kontakt vedr. løn. Rådet udfylder skemaet,
som Ragna indberetter elektronisk.
4. Kort over kirkegården v/Ragna Kolind
Ragna har talt med firmaet Geopartner vedr. kort over kirkegården. Vi beslutter at få firmaet til at
komme og give et tilbud.
Ragna kontakter Geopartner.
5. Sidste nyt om Sognehuset v/byggeudvalget
Stålkonstruktionen er nu rejst. Kirsten udleverede referat fra byggemøde og opfølgningsmøde.
6. Møder i 2010
Møder er aftalt som følger:
Onsdag den 27. januar kl. 19 i Lokalhistorisk Arkiv.
Onsdag den 17. marts kl. 18 i Lokalhistorisk Arkiv.
Onsdag den 19. maj kl. 18 - kirkegårdssyn, ordinært møde kl. 19 i Sognehuset.
Onsdag den 16. juni kl. 19 i Sognehuset.
Onsdag den 15. september kl. 19 i Sognehuset.
Onsdag den 3. november kl. 19 i Sognehuset.
7. Kaffe i våbenhuset 1. søndag i advent (hvem kan hjælpe til?)
Der er afslutning med minikonfirmanderne. Kirsten og Birthe Ø. laver kaffe og the, børnene får
juice.
8. Julekoncerten 3. december (hvem kan hjælpe til?)
Ejvind, Birthe K. og Kirsten dækker bord om eftermiddagen. Birthe og Birthe laver gløgg og varmer
æbleskiver.
9. Nye overenskomster
Menighedsrådet har fra Stiftet modtaget forslag og vejledning til aflønning pr. 1. januar 2010 efter
OK 2008 for allerede ansatte. Kassereren kontakter Stiftets administration vedr. lønspørgsmål for
kirkens ansatte.
10. Eventuelt
Kirsten deltager i kursus i Løgumkloster i uge 48.
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Ragna foreslår et hæfte om kirken og vil lave et udkast.
Der er afslutning med minikonfirmanderne mandag den 23. november.
Underskrevet af:
Frederik Birkler, Vagner Bjørn, Ejvind Sørensen, Birthe Korsbæk, Ragna Kolind, Kirsten Hougaard og Birthe
Ømark.
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