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Sognegården

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt med tilføjelse af et pkt. 4a:
Porte i Aunsø

2.

Godkendelse af referat(er) fra april møderne Referaterne af april-møderne kunne
ikke godkendes

3.

Orientering fra formanden Ny dato til FællesMR afventer et forslag til dato fra
foredragsholderen, men bliver først til efteråret 2016.

4.

Orientering fra kirkeværgen Kirkeværgen orienterede om i gang-værende
arbejder samt om indbrud i Graverbygningen i Aunsø forud for 8.maj 2016

4.a – Portene i Mandskabsbygningen er helt ødelagt. Pia L. ønsker samme løsning som
i Viskinge med metal-port og metal-stang til at holde indbrudstyve ude. Der indhentes
et samlet tilbud på begge døre, da de i forvejen stod til en udskiftning. Tyveriet er
anmeldt til politi og forsikring.
5.

Orientering fra kontaktpersonen Steen Otterstrøm fungerer som kontakt-person
på konsulentbasis perioden ud. Sp. tager som daglig leder imod ferie og friønsker samt sygemeldinger .

6.

Orientering om økonomi Lonni Bønnerup Jensen tiltræder dd. som ansvarlig
regnskabsfører, skønt der endnu mangler endelig godkendelse fra banken, men
papirerne ER sendt. Budget for 2017 er næsten færdigt og skal godkendes inden
31.maj 16. Det udsendes derfor elektronisk og evt. kommentarer må sendes
elektronisk til Lonni B. J. Spørgsmål om løn rettes fremover til Lonni fremfor til
Erling.

7.

Orientering fra medarbejderrepræsentanten Der er en forespørgsel, om MR er
indforstået med, at medarbejderne selv finder og aflønner eksterne vikarer til
tjenester, hvor de ellers selv ville være pligtige til at møde ind, men ikke kan.
MR undersøger.

8.

Orientering fra Aktivitetsudvalget Midsommer-arr. 22.06.16 kl. 17.00. Hvem kan
deltage? Pernille kan evt. bage kage.
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9.

Hvervning af nye rådsmedlemmer – hvordan griber vi det an? Sp.
vil være tilstede ved SuperBrugsløbet mv. d. 28.05.16 og vil
kunne medbringe flyers olign om MR-arbejdet. Forslag om at holde
opstillingsmødet i Åvangen (hvor det dog ikke kan blive den 13.09, men evt.
15.09) og dér lade de forskellige faggrupper orientere om deres arbejde ved
Kirken og også byde ind til fællessang. Kunne fokus om valget skærpes ved at
slå på en sammenlægning af sognene til f.eks. ”Svebølle Pastorat.”?

10.

Evt. Intet til evt.

