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Mødedeltagelse

Afbud fra Gitte

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt
Oplæst og godkendt

2. Regnskabsfører

Efterretningspunkt

Flemming Nørgaard, VL Revision,
har fået nyt arbejde. Det var derfor
nødvendig at ansætte en ny
regnskabsfører. Det blev Anne
Marie Hansen fra Fælleskontoret
ved Videbæk Kirke.

3. Sognemedarbejder

Vi er indstillede på at ansætte en sognemedarbejder.
Timetallet på 3 timer kan forøges efter behov.
Gitte foreslår, at vi ansætter en
Der skal laves en ansættelseskontrakt, der præciserer, hvad
sognemedhjælper. Se bilagene.
sognemedarbejderens arbejdsområder er.
Magnus forhøre sig i stiftet, om der er nogle regler, der skal
Indstilling: Chamilla ansættes som overholdes i forbindelse med ansættelsen.
foreslået af Gitte. Gitte og
Aktivitetsudvalget finder ud af at
bruge sognemedhjælperen.
Oplæst og godkendt
Timelønnen betales af det samlede
budget, og ikke af Gittes midler.
./..
4. Vanding af præstegårdens
have.
Gitte ansøger om opsættelse af en
ekstra vandmåler til registrering af
forbruget ved vanding af haven og
om opsætning af en
vandopsamlingstank ved
pavillonen.
Indstilling: Der opsættes en ekstra
måler som beskrevet af Gitte.
Reglerne på området er klare.
Priser og muligheder for opsætning
af en opsamlingstank undersøges
af Kirsten.
./..

Punktet udsættes til næste møde. Den aftale, der ligger om
pasning af haven fremskaffes inden næste møde.

Oplæst og godkendt
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5. Ryans forslag.

Ordet indstilling ændres til ”formandens forslag er”

a) Formulering og udformning af
de enkelte punkter på dagsordenen
Ryan foreslår, at dagsordenen kun
er en opregning af punkter til
behandling – uden min indstilling til
afgørelse.
b) Evaluering af ”året der gik”
Ryan foreslår, at ”året der er gået”
evalueres - f.eks. gennem samtaler
mellem de enkelte medlemmer og
formanden

Enhver, der har brug for at drøfte et eller andet problem med
formanden er på et hvilket som helst tidspunkt velkommen til
at kontakte ham.
Oplæst og godkendt

6. Meddelelser.
Kirkeværgen:
Monumentsikkerhed på kirkegårdene.
Kirkeværgen har skrevet om problemet i kirkebladet.
Kirkeværgen holder møde med kirkegårdspersonalet.
Der skrives ud til gravstedsejere, der har problematiske
gravsten, som skal sikres. Brevene indeholder også en
tidsfrist for at få ordnet stenene.



Formanden



Præsten



Kontaktpersonen

Kloakseparering af Kirkevænget 2 – aftalerne er på plads,
herefter udarbejdes et sagsforløb til menighedsrådet og
provstiet og der søges om midler fra 5% puljen.



Det stående Udvalg

Skelsagen:
Der er ryddet på naboens og kirkens grund. Der plantes
derefter hæk på kirkens grund. Der er bevilget penge fra 5%
puljen efterhånden som sagen skrider frem.



Kirkeværgen



Kassereren



Aktivitetsudvalget

Legestue, der skulle starte i august, udsættes til efter
vandseparering og ansættelse af sognemedarbejderen.

Kassereren.
Orienterede om sammenlægning af elselskaber.
Ryan efterlyser en faktura fra Torsdagsavisen.
Orienterede om, at regnskabsføreren, har fundet ud af, at vi
har ca. 13.000 til gode. Der arbejdes på sagen.
Lone orienterede om kommende arrangementer.



Medarbejderrepræsentant
en

Medarbejderudflugt – hvornår?
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