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Sognegården
Til stede: Sanne B. Kristensen, Ingrid Maarup, Frida Rask, Britt Rasmussen, Jane
Kristensen, Pernille Boserup og Anette Kasler.
Udenfor rådet: Birthe Andersen, Nanna Jensen, Tina Christensen, Steen Otterstrøm og
Pylle Quaade

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt

2.

Godkendelse af referat fra maj mødet
Referatet godkendt

3.

Orientering fra formanden
Intet at berette
4. Orientering fra præsten
Der er delt breve ud på Svebølle skole om konfirmationer i 2017, og
tilmeldingerne er allerede begyndt at komme ind. Undervisningen bliver tirsdag
og torsdag, da der kommer 2 hold.
Sanne deltog på markedsdag den 28.maj, og det var en positiv oplevelse med
mange gode snakke.
Opstillingsmøde flyttes fra den 15. september til den 8. september.
Den 15. juni var der medarbejdermøde, hvor også Lonni Jensen og Steen
Otterstrøm deltog. Det gav god mening for alle.
Legatgravsteder blev diskuteret, Kirkegårdsudvalget taler sammen og taler om
hvilke procedurer der gælder fremover, notatet med fremtidig procedure
fremlægges til menighedsrådets godkendelse på august mødet.
En underkonto til begge kirkers vedligehold oprettes, så der opnås bedre
gennemsigtighed om hvad der kan anvendes på de respektive kirkegårde.
Medarbejderne efterlyser klare retningslinjer for arbejdstøj til de kirkelige
handlinger. Graverne, medhjælpen, kirkesangeren og organisten har ret til 150
kr. pr. mdr. i alt 1.800 kr.om året til indkøb af pænt sort tøj, jf.
Fællesoverenskomsten § 22 mellem Finansministeriet og CO10.
Hvis medarbejderne har relevante efteruddannelsesønsker, meldes de ind
snarest til kontaktpersonen.

5.

Orientering fra kirkeværgen
I uge 26 opsættes der nye porte i graverhuset ved Aunsø Kirke. Der er
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endvidere ønske om ny dør fra mellemgangen, men det
udsættes.
Der er pt. maler på præstegården, der bliver malet vinduer. Der er indhentet
tilbud på ny mønning, og priserne er ikke afskrækkende.
Der er foretaget en mindre justering på kirkegårdsopmålingen. Steen Otterstrøm
sender skema til kirkeværgen til fremtidig brug. Det besluttes at der fremover
tælles op hver 4. år ved udgangen af en periode.
Den store sten ved indgangspartiet til Viskinge Kirke er blevet tinglyst som
fortidsminde med bestemmelse om, stenen ikke må flyttes i tilfælde af salg af
kirken.

6.

Orientering fra kontaktpersonen
Planlægning af september og oktober er på plads.
Medarbejderhåndbogen er godkendt. Steen Otterstrøm distribuerer til
medarbejderne. Håndbogen er gældende pr. 1. september.
APV: Steen har gennemgået APV’erne, der skrives handlingsplan med evt.
budget til opfølgning. HP sendes til rådet i god tid inden september måned, hvor
det godkendes.
a. Info fra fællesmøde mellem præster og kontaktpersoner i de 3 pastorater
Flyttes til det lukkede møde.

7.

Orientering om økonomi
a. Budget 2017
Det foreløbige budget 2017 med anlægsønsker er afleveret. Det foreløbige
budget blev godkendt pr. mail den 31. maj.
b.Regnskab 2015
Regnskabet er afsluttet og afleveret
Det foreslås endvidere at rådet booker en tid til konsultation hos
Provstiudvalget, så der er mulighed for at drøfte anlægsønsker.
Pernille og Ingrid kontakter provstiet og aftaler en tid.

8.

Orientering fra medarbejderrepræsentanten
Tina laver aftale om koncert med Lindy Rosborg den 4. oktober kl. 19.00
Tina har sendt tekster til Sanne og Anette om børnekor og sangcafe i Åvangen.
Der kommer opslag på Forældre-intra, hjemmesiden og en annonce i avisen om
tilmelding til Tina.

9.

Undervisning af minikonfirmander i 2016-2017
Rammerne for undervisning af minikonfirmander: Planlægges til onsdage med
opstart januar 2017.
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10.

Orientering fra Aktivitetsudvalget
Se under Medarbejderrepræsentanten

11.

Status på medarbejderhåndbogen
Se under kontaktperson

12.

Forberedelse af Menighedsrådsvalget 2016
Sannes flyer rettes til og sendes til NordvestNyt, lægges på hjemmesiden og på
Facebook.
Anette sætter noget tekst op, som vi kan printe og dele ud eller hænge op.

13.

Evt. Næste møde er torsdag den 11. august.

