Referat fra menighedsrådsmøde
Randbøl-Nørup Menighedsråd
Onsdag den 7. november kl. 18.00. – 21.00.
Randbøl Sognestue.

DAGSORDEN

BESLUTNING

Afbud fra: Christina
Referent: HWPE
216.

Godkendt Regnskab 2017.
Revisionsprotokollat.

Vi har fået regnskabet tilbage i godkendt form.

217.

Gennemgang af vedtægter.
Bilag vedhæftet

Forretningsorden: Intet af bemærke
Kasserer: Intet at bemærke
Kontaktperson: Vi skal have oprettet en
arbejdsmiljøorganisation. Dette tages op til næste
medarbejdermøde.
Punktet instruksbeføjelser på side 4, skal undersøges og
omformuleres.
Kirkeværgen: Tilføjes § 9: Kirkeværgerne foretager i
fællesskab et forberedende syn og formanden fører
synsprotokollen, hvis ikke andet aftales.
Kirkegårdsudvalget: Der var en længere drøftelse af
betimeligheden af udvalget, man da det er lovpligtigt
bibeholdes det.
Regnskabsfører: undersøges.

218.

Fremtidige kollekter.
Forslag vedhæftet

219.

Meddelelser fra formanden.

Generelt: Sætningen vedrørende honorar
Juledagene: Børnenes Fællesråd og Kristne
palæstinensere i Betlehem
Nytårsdag: Bibelselskabet
Påskedagene KFUM og KFUK
Høstgudstjeneste: Kirkens korshær og Folkekirkens
Nødhjælp.
2. søndag i marts: Folkekirkens Nødhjælp
Vær opmærksom på kirkerundvisninger den 21.
november kl. 19. Tilmelding til Karen.

220.

221.

Meddelelser fra
kontaktpersonerne.
Medarbejdermøde.

De har travlt med at dække gran på kirkegårdene.

Meddelelser fra
Kirkeværgerne.

Der laves en formulering i kirkegårdsvedtægten
vedrørende udebleven betaling.

Vedrørende medarbejdermøde den 4. december kl.15:
Julegaveindkøb: Lau
Mad: Lene og Henriette

Risikostenene kan afskærmes, og der kan sættes skilte
op, indtil der træffes videre foranstaltninger. Det skal
dokumenteres i APV’en, hvad vi gør. Sikring af gravsten
Det undersøges om der kan sættes endnu en hylde op til
salmebøger i Nørup kirke.
222.

Meddelelser fra præsterne.

Dåbstræf

223.

Meddelelser fra udvalgene:
A: Forretningsudv.
Rettet referat fra 11.9. vedhæftet
B: Aktivitetsudv.
Referat fra sidste møde vedhæftet
C: Kirke- og kirkegårdsudv.
Intet at bemærke
D: Præstegårdsudv.
Intet at bemærke
E: Kirkerenoveringsudv.

E: Der er udsendt seneste tre referater. På et
menighedsrådsmøde først i det nye år sættes
renoveringen på som et hovedpunkt, så en køreplan for
renoveringen kan drøftes.

224.

Eventuelt.

Det undersøges, om det er muligt at lave et kursus
vedrørende brug af DAPen.
Næste møde er det konstituerende møde og afslutning

225.

Godkendelse af protokol

