Menighedsrådsmøde kl. 19.00 den 17/6 2014 kl. 18.30 i Kirkeskoven. Derefter i
konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.
Der er offentlig adgang.
Afbud fra:
Øvrigt tilstede: Bent og Birte Kristiansen, John Sørensen.
Kaffe/brød v. Mogens Nellemann Hansen
Dagsorden
1. Mødeprotokol
Fra d. 14/5 – 2014
2. Præstegårdsudvalget
Indflytning i præstegården.

Ingen kommentarer.

Der er lidt problemer med bordpladen ved kogeøen. Der er kommet
en krakelering efter en varm gryde.
Bordpladen sendes til Jylland til afslibning. Den er åbenbart ikke
varmebestandig.
Mogens tager fat i arkitekt omkring dette, da det var meningen at
pladen skulle være varmefast.
Der har manglet nogle riste. Disse er nu monteret.
Manglende brugsanvisninger er dukket op.
Indretning af kontoret: Bordpladen er kommet og elektriker
kommer den 18/6. Så kontoret er ved at være på plads.
Hvem skal fremover stå for rengøring på kontoret og de offentlige
arealer i boligen. Omkring 1time om ugen.
Henny undersøger og vender tilbage.
Ved siden af garagen står en del hvidevarer, døre og karme. Hvad
skal der ske med det? Dette tages der stilling til ved præstegårdssyn.
Præstegårdssyn med gennemgang af præstegård, graverbolig og
konfirmandhus onsdag den 13/8. kl.15:30. Henny, Mogens og Bent
deltager.

3. Aktivitetsudvalget
Kirkekaffe i Kirkerup i pinsen
Evaluering af
pinsegudstjenesten i det fri
Kim Sjøgren 27. august
Cykelandagt 23.juli
Kirkekaffe 10. august
Ældreudflugt 14.august
Sørby Forsamlingshus den 8/10
4. Regnskabsfører/kasserer
Regnskabsrapport

Der var omkring 15 deltagere. Det var rigtig hyggeligt. Måske var
tidspunktet lidt sent. Evt. tidsforskudt sommer og vinter.
Det gik rigtig godt. Der var et par hundrede deltagere.
I Gimlinge Kirke.
Fra kl. 14:00
Vester Broby Kirke og Kongsgården. Der bliver fortsat kaffe og kage
inden, i konfirmandhuset.
Der er ingen betjening denne dag.

Rapport fremlagt. Der er ingen påfaldende punkter. Da der har
manglet indtjening for husleje i præstegården kan dette ses i pkt. 6
præstebolig.
5. Nyt fra graverne
Sørbymagle

Kirkerup
6. Ferie/ regler

Leslie har haft to kort til OK, Tove har fået det ene.
Leslie er gravid og fratræder til barsel den 21/11-14 og skal have
afviklet ferie inden.
Der har igen været indbrud i boksen hvor pengene fra postkort
lægges. Nu er den derfor i stykker. Hvem har ansvaret for den og
hvem udfører rep.
PC står stadig hos Marianne.
Ferieloven giver mulighed for at der kan overføres ferie og
udbetales restferie.
Dog ønsker provstiet ikke at denne mulighed anvendes.
Derfor skal ferie afholdes i det beregnede år. Der kan i særlige
tilfælde overføres ferie efter godkendelse. Der kan ikke udbetales
restferie.
Hovedferie skal godkendes 3md før.
Afvikling af rest ferie skal godkendes 1md inden.
Menighedsrådet ønsker at der bliver afholdt 2-3
medarbejdermøder, for at få overblik over personalets ferie.
Fremover skal ferie og sygdom indberettes til Marianne Skjødt, der
så melder til Marianne Myssen.

7. Arbejder ved kirker og
kirkegårde
a. Sørbymagle

Præst har 6 fri weekender om året, ud over ferie ugerne.
Gravere har 8 fri weekender om året, ud over ferie ugerne. Der er
forskel i forhold til ansættelses normen.
Ref. af synsrapport fra begge kirker
Der er kommet pris på malearbejde omkring 6000 eksl. moms.
Det er nødvendigt med en ny kanttrimmer. Kurt finder en maskine.

b. Kirkerup

Kirketårnet mangler besigtigelse.
Drøftet ansøgning om at fælde lindetræet. Nina sender billede til
provstiet med begrundelse for ønsket. Den sene mulighed for
granpålægning grundet sent løvfald. Risiko for at det vælter ned i
kirkemuren under en storm. Det eneste store træ på kirkegården.
Hønsenet i riller i gavlmuren, så flagermus hindres i at komme ind.
Nettet kan sættes i inde fra.
Maling af hegnet ved parkeringspladsen.
Renovering af vestporten.
Der skal fremtidigt tænkes over at der ikke skal anlægges rundt om
kirken af hensyn til liftkørsel.

8. Orglet v/ John

Der er omkring 4-5 ugers arbejde med at installere orglet og så skal
det stadig males.
Så omkring 7 uger uden orgel.
Der skal snakkes med Uffe og Kurt om hvad der skal være af
løsninger i stedet for i den mellemliggende periode. Og om der evt.
kunne være nogen der er interesserede i at få orglet.
Opbygningen skal starte mandag den 14/7.
Skal orglet indvies med en orgelkoncert, der ikke er kirkelig.
9. Visioner
Madgudstjenester.

En kort gudstjeneste efterfulgt af fællesspisning i konfirmandhuset.
Der har umiddelbart været en positiv stemning omkring dette. Det
kan opstartes fra september, da det skal annonceres i kirkebladet.

Kirkekaffe (kurv)

Finde en nem måde at transportere kopper til og fra kirken. En kurv
eller lignende der passer til koppernes størrelse. Så der ikke skal
anvendes engangskopper. Der er en hvid plastik kasse i
konfirmandhuset som fint kan anvendes.

50 års konfirmand jubilæum

Mogens er Marianne behjælpelig, da han har jubilæum i år og har
kontakt med de fleste. Dette skal også være med i næste kirkeblad.

Stilleandagt i kirken
Æblepres i haven
Halloween for børn i konf.huset
Kommentar til kirkeblad
(korrekturlæsning)

Udsat til næste møde

10. Øvrige meddelelse, herunder
skrivelse o.a. som er noteret.

11. Eventuelt

Ref. fra ERFA møde. Henny orienterer om de snakke der har været
om bla. ferie. Flere menighedsråd oplever problemstillingen i at
skulle være arbejdsgivere.
Ref. fra medarbejdermøde (3/6)
Der vil ske ændringer i de ansattes ansættelsesbreve for at ensarte
deres arbejdsvilkår. Dette vil ske efter jan. 2015.
For at undgå 2 gudstjenester hver søndag er det muligt at afholde
gudstjenester på andre tidspunkter. Eks. Madgudstjenester, og
andre gudstjenester / aktiviteter i hverdagene. Menighedsrådet og
Marianne skal lave denne ansøgning til provstiet.
Kirkesanger Anne har skrevet om hun kan få sangundervisning igen.
Der skal dog indleveres en skriftlig ansøgning med pris og tilbud.
Anna takker for blomsterne ved hendes indlæggelse.

12. Næste møde
20. aug.

Birte forespørger om muligheden for at der bliver serveret saft til
altergang i stedet for vin.
Det besluttes at der laves en karaffel med saft som så serveres for
børn.
Projekter i Kirkerne.
Altertæppe i Kirkerup. Stole i Sørby mm.
Lave en liste i prioriteret rækkefølge.

Menighedsrådsmøde kl. 19.00
Afbud fra:
Øvrigt tilstede:
Henny Pedersen
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Eva Sonne

2014 i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.

