Menighedsrådsmøde

Deltager:

Onsdag d. 7.02.18
I Ollerup konfirmandstue kl.
19.00
Afbud: ABM

Blad nr. 1

Dagsorden
1. Menigheds hus
Kaj Munk
(Fra kl. 19.00- 20.30)

Beslutninger
Munk deltager
- Inventar skal der først tages stilling til efter april.
Der skal laves ønskeliste til inventar til aprilmødet.
-

Stillingtagen til varmekilde, da fjernvarmen ikke er klar:
Det besluttes at der installeres gasfyr i Menighedshuset.
Der underskrives tinglysning vedr. kloak på kirkens grund.

2. Økonomi/regnskab

-

Regnskabsfører orienterer om ajourførte debitorer

3. Pasning af Præstegårds
haven + Menighedshus og
have

-

Jette og Lene er i udvalg for at få pasningsaftale med Sørup
vedr. præstegårdshaven og Menighedshus og have.

4. Presse ansvarlig

Hvem ønsker at påtage sig dette?
- Lykke spørger personale vedr. opslagstavlen i kirken:
-Arne tager sig af kontakt m. aviser, annoncering
-Lene tager sig henv. fra Kirkeby og formidler videre.

5. Indkøb af salme bøger

-

Se bilag nr. 1 efter sendes - (ABM)
Punktet udsættes til næste møde

6. Underskrift præstegårds
vedtægter

-

Se bilag nr. 2
Godkendes og underskrives.

7. Klima rapport fra kirken

-

Se bilag nr. 3
Vi imødekommer ønsket om at se klimaarapport.
Beslutning:
Ved fælles arrangementer m. Kirkeby deles de faste udgifter
(musik / foredragsholder.) ligeligt ml. rådene.
De variable udgifter deles i forhold til det enkelte sogns
deltagerantal.
Det enkelte råd afgør evt. egenbetaling for deltagere fra eget
sogn - hvis der er deltagerbetaling.
Der skal foreligge bilag for udgifter.

-

Vi er fortsat positivt stemt for at give orlov, men der er stadig
spørgsmål i forhold til planlægning af arbejdstid
Bilag drøftes

8. Egenbetaling ved fælles
arrangementer?

Drøftelse
9. Orlov til kirkesanger
10. Proces funktionsbeskrivelse

-

11. Liturgi udvalg

-

Vi er positive for arbejdet med ny liturgi – Arne deltager.

12. Messehagel
13. Ekskursion
Orientering fra

-

Arne undersøger nærmere.

-

Lykke er tovholder

-

Afbud

Sognepræst
Formand

-

Kontaktperson
Kirkeværge
Kasserer/regnskabsfører
Evt.

-

Næste møde

Ollerup d. 7. 2. 2018

-

Kirke kaffe d. 11.02: Lene + 04.03: Lykke
Eftermiddags møde d. 22.02 kl. 14
Lykke står for indsamling til Folkekirkens Nødhjælp d. 11.3.18
Eftermiddagsmøde her i Ollerup d. 22. februar 2018 om
efterskoler.
Morgensang 19, februar
Onsdag d. 14.03.2018 kl. 17 Medarbejdermøde, efterfølg.
Menighedsråd møde

