Menighedsrådsmøde
Randbøl-Nørup Menighedsråd
Onsdag den 6. marts 2018 kl. 16.00 – 18.00.
Randbøl Sognestue.

DAGSORDEN

BESLUTNING

Afbud fra: Egon kommer omkring kl. 17
Referent: Christina
162.

Regnskab 2017 og revisionsprotokol Regnskab for 2017 blev gennemgået og afleveret med
til underskrift
koden:
Kirsten Welling deltager.
Randbøl-Nørup Sognes Menighedsråd, CVR-nr.
38250035, Regnskab 2017, Afleveret d. 06-03-2018
17:19
Revisionsprotokolat blev gennemgået og underskrevet.

163.

Sikring af gravsten.

Det er menighedsrådets ansvar at sørge for at gravsten
sikres. Det er gravstedsejere, der har den økonomiske
udgift i forbindelse med sådan en sikring. Kirkeværger og
gravere tjekker gravsten. Der udarbejdes en skrivelse til
gravstensejeren.

164.

Håndtering af kister, regler og
redskaber.

Menighedsrådet sørger for at arbejdsmiljøloven
tilgodeses. Der skal altid være to kirkefunktionære til at
håndtere katafalk fra kapel til kirke

165.

Uddeling af kirkeblad.

Kirkeblade er blevet uddelt af spejderne. De afleveres i
postkasse og ellers i avisrør.

166.

Meddelelser fra formanden.

•
•
•
•
•

Karen har efterspurgt mail om når der er noget i
Dappen
Sognemedhjælperen undersøger hvem der kan
undervise ansatte og menighedsråd i at bruge
hjertestarteren
Der undersøges muligheder for generelt
førstehjælpskursus for ansatte og menighedsråd
Kirkegårdsudvalg tager stilling til infotavler på
kirkegårderne
Vi henviser til menighedsrådsmøder på
hjemmesiden

•
167.

Meddelelser fra
kontaktpersonerne.

•
•
•

168.

Meddelelser fra
Kirkeværgerne.

•
•
•
•
•
•

169.

Meddelelser fra præsterne.

170.

Meddelelser fra udvalgene:
A: Forretningsudv.
B: Aktivitetsudv.
C: Kirke- og kirkegårdsudv.
D: Præstegårdsudv.
E: Kirkerenoveringsudv.

171.

Eventuelt.

172.

Godkendelse af protokol
Husk underskrift af referat fra
tidligere møde.

•

Der skal laves invitation til personaleudflugt den
17. april
Medhjælpere ansættes først fra den 19. marts
pga. vejret
MUS samtaler er afholdt på nær sygemeldte
medarbejdere
Retningslinjer for pr tages op i
kirkebladsudvalget
Der indkøbes ny telefon til graveren i Randbøl
Der er indhentet nyt tilbud på loft i Nørup
konfirmandstue. Der laves aftale om at få det
udført i sommerferien
Bænke
Der arbejdes videre angående tilbud på
orgelrensning i Randbøl
Flagstangen på Randbøl kirkegård er rettet op
Der indhentes tilbud på flagstang med håndsving
til Randbøl kirkegård
Der varsles strejke for overenskomstansatte
præster i Helsingør stift

