Menighedsrådsmøde
Randbøl-Nørup Menighedsråd
onsdag den 20.februar 2019 kl. 19.00 – 21.30.
Konfirmandstuen i Nørup

DAGSORDEN

BESLUTNING

Afbud fra: Christina Munk Storm, Heinrich Pedersen, Knud Lind, Lene Hansen.
Referent: Henny Sørensen
242.

Kirkerenovering i Randbøl
1. historikken over beslutning
om renovering
2. fremlæggelse ud fra
punkter fra
renoveringsudvalget
3. Drøftelse af omfang af
renovering set i forhold til
behov, økonomi og ønsker
fra menighedsrådet
4. Beslutning om det videre
forløb

243.

Kirkegårdspersonale for 2019
Behov og forslag til timetal for
medhjælpertimer v/
forretningsudvalget

244.

Oplæg til budgetarbejde for 2020 v/ Formanden gennemgik proceduren for budgetarbejdet.
kassereren

245.

Godkendelse af tilrettede
vedtægter v/ formanden
Oplæg til program for temadag om
kirkegårdene d. 9.3. v/ det
nedsatte udvalg
Beslutning om nyt varmesystem til
præstegården i Nørup v/
kassereren
Godkendelse af udbetaling af
overtimer v/ kassereren

246.

247.

248.

1. Egon orienterede kort om de ting der har ført til
arbejdet med indvendig renovering.
2. Udvalget gennemgik indsatsmuligheder/ideer.
3. Det blev drøftet hvordan det videre arbejde skal
ske.
4. Det besluttes at afholde et møde med arkitekt
Kuno Melby omkring hans tanker for
renoveringen.
Provstisekretær Claus Skovbjerg inviteres til at
deltage.
Mulige datoer afstemmes på næste mr. møde,
så hele rådet kan deltage.
Oplægget til timetallet for den kommende sæson på
kirkegårdene blev vedtaget.

Vedtægterne blev godkendt med tilretninger.
Programmet blev vedtaget og udsendes til deltagerne,
menighedsråd og gravere.
Udvalget sender.
Der er indhentet 2 tilbud på nyt varmesystem. Det
besluttes at arbejdet igangsættes.
Godkendt udbetaling af overtimer til kassereren.
Godkendt køb af computer til Sognemedhjælper.

249.

250.

Meddelelser fra formanden

Orientering omkring Christina Munk Storms
sygemelding.
Ingen minikonfirmandhold i Randbøl p.g.a. manglende
tilslutning.
Formanden og kassereren deltager i Provstimøde
mandag den 25. febr.
Meddelelser fra kontaktpersonerne Der afholdes medarbejderudviklingssamtaler med de
medarbejdere som ønsker det.

251.

Meddelelser fra kirkeværgerne.

Foreløbige tiltag omkring risiko-sten på Randbøl
Kirkegård.

252.

Meddelelser fra udvalgene:
A: Forretningsudv.

A: Referat udsendt fra møde.

B: Aktivitetsudv.

B: Frivilligplan for næste halvår er lavet og udsendt.

C: Kirke- og kirkegårdsudv.

C: Intet

D: Præstegårdsudv.

D: Iflg. Christina Munk Storm er der fugt i præstegården.
Kurt Pedersen kontaktes.

253.

Eventuelt.

Intet.

254.

Godkendelse af protokol
Fra 15.1.19 og 20.2.19

Udsættes.

