Referat fra menighedsrådsmøde
Tirsdag den 9. sept. 2014 kl. 19.00 i DGS

Dagsorden
0

Deltagere

1

Godkendelse af dagsorden

2

Opfølgning af referat fra for. dagsorden

3

Korte meddelelser:

Referat
Afbud fra: Poul, Helle M., Lene og Steen

a. sognepræsten

-

b. formanden

DGS: Låse i skabe skal eftergås

c. kasserer

Budget for koncert i Kisserup d.12.11 ønskes.

d. regnskabsfører
e. kirkeværge Såby

Tilbud på tyverialarm er under udarbejdelse.

f. kirkeværge Kisserup

Indvendig kalkning er planlagt til 15. jan.-feb. 2015.

g. kontaktperson

MUS og APV med graverne er gennemført.
Medarbejdermøde afholdt.

h. kirkegårdsudvalg

Der kan ikke opnås nogen aftale vedr. benyttelse af
affaldsplads .

i. præstegårdsudvalg

95% af årets planlagte arbejder er udført.

j. aktivitetsudvalg

Referat er udsendt.

k. medarbejderrepræsentant

Retningslinier for fotografering i kirkrn under de kirkelige
handlinger skal udarbejdes.

i. andre
Budget 2015
(Se mail fra Judith fra provstiets budgetsamråd
Ingolf har bedt om en genovervejelse af
driftbudgettet. Han fremsender et økonomisk
oplæg vedr. Funktionærboligen.

På Fanøvej 2 gennemføres brusekabineprojektet
såfremt udgiften kan fordeles på to budgetår.

5

Påbud fra Arbejdstilsynet.
Arbejdstilsynet har været på besøg d. 27 aug.
Og påbyder os at etablere sikring mod
nedstyrtning på gangbro over hvælvigerne på
loftet.

Der skal indhentes tilbud på etablering af en gangbro
med gelænder på kirkeloftet.

6

Granit skærver på gravsteder.

Forbud mod benyttelse af granitskærver skal indskrives i
kirkegårdsvedtægten.

4

Judith har forespurgt provstiet om problemet.

Der skal indhentes tilbud på etablering af brøstværn
foran den nordlige kirkemur med henblik på en
ekstraordinær ansøgning til provstiet.
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Uffe gennemgår MR kalenderen. Vi vedtog på
sidste møde at skrotte Brandsoft kalenderen .
Uffe har lavet en ny.

Link til kalenderen er udsendt og det kunne konstateres,
at den allerede den bliver benyttet.

13

Evt.

Kirkeblad og koncertbudgetter ønskes drøftet på næste
møde.

14

Protokol

Gennemgået

15

Næste møde

D. 14.10.2014 kl. 19

