Referat til menighedsrådsmøde den 11. jan. 2018 Kl. 19.00
på graverkontoret.
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Opstart af musikalsk legestue.
Shalika starter musikalsk legestue for dagplejen i kirken om onsdagen.
Nærmere antal gange fastsættes i fællesskab mellem Shalika og
dagplejemødrene.
3. Tildeling af arbejdstøj til kirkens ansatte. Se arbejdstøjscirkulære
FAKK.dk under arbejdstøj.
Det besluttedes at tøjbudgettet til graveren ligger på 2200 kr om året,
og budgettet til tøj til medhjælperen ligger på 1800 kr. Hermed ses der
bort fra et indviklet pointsystem.
Tøjpenge til organisten og kirkesangeren ønskes diskuteret på et
fællesmøde med Voer
Særstandpunkt :
Karin vil væk fra det sortklædte personale i kirken.
Hun ønsker en generel diskussion om personalets påklædning på et
fællesmøde med Voer.
Desuden ønsker hun en diskussion om graverens påklædning ved
almindelige gudstjenester i Agersted.
4. Orientering om elektronisk kirkegårdskort. Se vedhæftede fil.
Der er foretaget en opmåling v.h.a. drone. Der bliver leveret en trykt
udgave, hvorpå der skal tilføjes fixpunkter, .f.eks. vandrør, kloakrør og
elledninger. Herefter digitaliseres kortet
5. Orientering om våbenhus, den økonomiske situation.
Restaureringen af våbenhus og fornyelse af el ledninger m.m. beløber sig
til 180.000. Heraf er vi bevilliget 150.000 kr fra provstiet. 30.000 kr skal
tages fra vores frie midler.
6. Orientering fra udvalg
Kontakt person v. Karin

Torsdag den 18. 1. er der et møde i organistsamarbejdet, hvor kalender
systemet skal drøftes. desuden skal der orienteres om Dronninglund
kirkes hjemmeside og muligheden for at koble den med kalenderen.
Organistsamarbejdet skal evalueres.
Aktivitetsudvalg v. Kamma.
Der arbejdes på at arrangere en LÆR NYE SALMER -aften.
1. februar kyndelmisse
7. februar kommer Sygehuspræst Ruth Østergaard
11. februar fastelavn
Præstegårdsudvalg v. Birgitte
Møde i november: Præstegårdshaven. Problemer med området tæt på
åen blev drøftet. Man søger at finde en løsning. Et gulv i en lille
mellemgang skal slibes og lakeres.
Kirkeværge v. Jens Jakob
Problemer med kirkedøren, som binder i det fugtige vejr.
Kirke-kirkegårdsudvalg v. Kamma
6. Orientering v. Kathrine
7. Orientering v. Maibritt
8. Siden sidst v. Kamma
Shalika skal spille til et arrangement på Rosendalcentret 1. februar.
9. Styrken på orglet.
Styrken skal drøftes med Shalika.
10. Evt.
Friskolen lave julepynt til kirkens juletræ. Juletræet skal være 3 meter
højt. Majbritt kan evt. bede om hjælp til at bære træet ind og rejse det.
Majbritt er ved at gennemgå kirkegårdssystemet fra Skovbo, og har
fundet steder, hvor det ikke er opdateret. Hun arbejder nu på at bringe
det i orden og kan evt. få brug for at købe assistance hos Skovbo.

11. Lukket punkt.

