ELLEBÆK MENIGHEDSRÅD (2016-2020)
Dato:
Tidspunkt:
Mødet slut:

11. januar 2017
Kl. 19.00
Kl. 21.00

Dagsorden:

Møde
Lokale:
Afbud:

2
Menighedsrådslokalet, Ellebæk Kirke
Karen Ingeborg Jakobsen

Beslutning:

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2

Godkendelse af forretningsorden
(bilag vedlægges)

Godkendt

3.

Nye regler for indestående i banken:
- negativ indlånsrente
- indskydergarantiordning

Vi fortsætter med Vestjysk Bank og Jyske Bank

4.

Mobilepay til brug ved kollekt og
kaffepenge

Godkendt
TAN ser nærmere på det praktiske

5.

Godkendelse af honorarer

6.

Samarbejde med Måbjerg
menighedsråd

7.

Mødedatoer, 2. halvår 2017

8.

Orienteringer:

De nuværende honorarer fastholdes
Kasserer og kirkeværge 3750,Formand og kontaktperson 12.200,- (minus skat)
At der på 1. fællesmøde nedsættes en arbejdsgruppe der
skal afdække fordele og ulemper ved en sammenlægning
Forslag fra Ellebæk: at rådet sammensættes af 2-3
medlemmer fra hvert menighedsråd+ en præst og TAN
Tirsdag den 15. august kl. 19.00
Tirsdag den 10. oktober kl. 19.00
Tirsdag den 7. november kl. 18.00 med spisning møde kl
19.00
Tirsdag den 5. december kl. 19.00
Alle referater skal sendes til udvalgets medlemmer samt
TAN evt. organist/kirketjener/sognemedhjælper hvis
disse er involveret.
2 kapitler af en bog om DEN GODE MENINGHEDRÅD
ligger hos JOM der sender den ud.
Kursus den 28.januar tilmelding til kontoret
Generalforsamling i Distriksforeningen den 23. februar
Udflugt til Ribe den 8.april turen koster 495,- kr.

Formand

Kasserer
Intet
Kontaktperson
Kirkeværge

MUS færdig. Organisten ønsker sig en lydtæt dør

Teknikker tilkaldt så TAN og Karin for ergonomisk korrekt
arbejdsplads.
Kirken skal energimærkes. Vest Consult er inde over.
Provstiet betaler de 4000,-kr. det koster

Præster
COW meddelte han senere på året skal på barsel.
omkring rettigheder Filmlicens .skal på som punkt næste
gang.
Ny kopimaskine- størst udbytte fra en computer- Dennis
fra Arne Hald er support
Medarbejderrepræsentant
Intet
Nyt fra menighedsplejen
Menighedsplejernes dag 4. februar i Nørreportcenteret
fra 10.30-13.30
Øvrige aktiviteter
Intet
Diverse udvalg
Orientering fra præstegårdsudvalget
9.

Evt.

Intet

Eventuelt afbud meldes til kontoret snarest muligt på tlf. 97414590 eller på mail: tan@km.dk.
Der serveres kaffe under mødet.

