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Sognegården

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt, med ændring af punkt 7.a fra godkendelse af budget
til godkendelse af kvartalsrapport.

2.

Godkendelse af referat fra marts mødet
Referatet er godkendt og underskrevet

3.

Orientering fra formanden
a. Mødedatoer andet halvår 2016: 16/6, 11/8, 8/9, 13/10, 24/11
b. Samarbejdsaftale med de øvrige sogne i provstiet, der er tilknyttet
ordningen med den fælles regnskabsfører, er underskrevet.

4.

Orientering fra præsten
a. Minikonfirmanderne
Afslutning den 29. marts gik godt.
PR: Vi mangler mere konkret PR om kirkens aktiviteter, fx børnekirke og
børnesang. Vi fortsætter annoncering i lokalaviserne, og sætter oplæg om
aktiviteter på hjemmesiden og Facebook. Der skal ved annoncering gøres
mere opmærksom på at følge kirken på Facebook. Der skal holdes flere
møder og arrangementer i Åvangen. Den 28. maj holdes der stort
loppemarked i Svebøllehallen, MR overvejer at deltage med en stand, et
evt. overskud kan fx gå til julehjælpen.

5.

Orientering fra kirkeværgen
a. Kirkegårdsplan
Kirkegårdsudvalget og Graveren holder et møde, og orienterer derefter
rådet og provstiet, inden en kirkegårdsarkitekt kontaktes.
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b. Præstegården
Der er indkommet tilbud fra tømrer på udskiftning af 4
gavlvinduer. Vinduerne kan monteres i juni måned.
c. Provstesynet er flyttet:
Aunsø kirke og Gl. Aunsø kirke onsdag den 31. august
Viskinge kirke onsdag den 5. oktober
d. Præstegården skal have ny mønning
Der indhentes 3 tilbud
e. Præstegårdens flagstang skal udskiftes
Rådet har bevilget en ny stang, Sanne bestiller
f. De nye skabe i garderoben er plads

6.

Orientering fra kontaktpersonen
Ingrid Maarup stopper som kontaktperson. Steen Otterstrøm tager sig af
personalet for resten af perioden. Sanne B. Kristensen er daglig leder, og tager
sig af sygemeldinger og ferieindberetninger (også til kirkeweb).

7.

Orientering om økonomi
a. Godkendelse af kvartalsrapporten
Rapporten blev gennemgået af regnskabsføreren og godkendt.

8.

Orientering fra medarbejderrepræsentanten
Graver Arne Jensen henstiller til, at man fremadrettet medarbejderne imellem
holder en god tone og opfører sig ordentligt overfor hinanden.
Tina spørger, hvordan medarbejderne gør fremadrettet med sygemeldinger:
Alle sygemeldinger skal ske telefonisk til den daglige leder (pt. Præsten). En
sygemelding pr. mail eller sms kan ikke accepteres.
Ophængning af salmenumre:
Viskinge kirke: Kirkesangeren foretager ophængning af salmenumre
Aunsø kirke: Foretages af graveren, da det ikke tidsmæssig kan lade sig gøre, at
kirkesangeren gør det
Ændringer til gudstjenester:
Beskeder gives lidt tidligere, helst ikke på selve dagen

9.

Orientering fra Aktivitetsudvalget
Filmaften den 6. april: Det blev en fin aften, og der kommer filmaften igen til
november.
Der aftales en dato til efteråret med Lindy Rosborg & Søn
Gudstjeneste i Gl. Aunsø kirke i august aflyses, da kirken simpelthen ikke kan
tørre ordentlig op.
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10.

Opstillingsmøde den 13. september
Sanne undersøger muligheden for at holde opstillingsmødet i
Åvangen. Vi lægger hovederne i blød med hvordan arrangementet skal skrues
sammen.
Alle rådsmedlemmer tænker over, om vi kender nogen, der kunne indgå i det
nye råd.

11.

Evt.
Regnskabsføreren modtager ønsker til budget 2017 snarest
Lørdag den 14. maj afholdes ekstraordinært menighedsrådsmøde, hvor vi
diskuterer hvordan vi rekrutterer nye medlemmer til rådet, og forbereder
opstillingsmødet den 13. september.

Mødet slut 22.15

