Referat af Menighedsrådsmøde
Afholdt i Graverhuset, Voergårdsvej 31, onsdag d. 13. marts 2019 kl. 19.00
Afbud: Peter
Dagsorden:
1. Udviklingsplan for kirkegården? O/D/B
Kirsten orienterede om mødet der har været i Hjallerup. Vi besluttede, at vi
gerne vil have påbegyndt at få lavet en rigtig udviklingsplan så hurtigt som
muligt. Menighedsrådet mødes d. 4. maj kl. 9.30 for at konkretisere
kirkegårdens historiske præg.
2. Personalehåndbog D
Kirsten orienterede om at vi ikke har en personalehåndbog som
Menighedsrådsforeningen anbefaler. Kirsten og Bente laver et udkast til en
personalehåndbog.
3. Kirken på landet O/D
Kathrine orienterede om den Workshop der lige har været i Melholt om kirken
på landet.
4. Økonomi
Bente gennemgik et udkast af årsregnskabet 2018.
Vi besluttede at momsfradraget skal være på 42%.
Susanne får et tilbud mere hjem på en minilæsser med redskaber til
kirkegården. Bente sørger for at få sendt en ansøgning til PU.
Bente orienterede om organistsamarbejdets økonomiske resultat. Det har været
en positiv oplevelse for både medarbejdere og menighedsråd.
5. Evaluering af afholdte arrangementer D
Sogneaften med Birgithe Kosovic – velbesøgt, vi måtte flytte arrangementet til
kirken.
Kyndelmisse – Begge kor aflyst på grund af sygdom. Lavt fremmøde. Vi
overvejer at ændre konceptet.
6. Kommende arrangementer O/B
a. Palmesøndag d. 14.4 – Shalika og Kathrine kører korbørnene fra Agersted
til Voer.
b. Skærtorsdag d. 18.4 - Menighedsrådet mødes i kirken kl. 10.00 for at dække
bord. Maden kommer kl. 18.00.
7. Siden sidst

a. Tilgængelighed
Vi afventer kirkegårdskonsulentens notat.
8. Kort nyt
a. Brandbekæmpelseskursus d. 6/4 kl. 15-18 på Høhotellet for både
rådsmedlemmer og personale. Falck står for kurset.
b. Ansøgning om støtte, Kirken på Festival
Vi giver 1000 kr.
c. Gratis begravelser
Det er blevet drøftet på PU, der kommer en diskussion på formandsmødet.
d. Ansvarsforsikring på motorkøretøjer
Kirsten orienterede. Dette tages op på budgetsamråd eller formandsmøde.
9. Eventuelt
Vi tilstræber at holde menighedsmøde i efteråret.
10. Lukket punkt
Ref.: Kathrine Buus

