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

20. april 2017
Kl. 19.00
Kl. 21.53

Dagsorden:

Møde
Lokale:
Afbud:

5
Menighedsrådslokalet, Ellebæk Kirke
Martin B. Christensen
Kristiane Østerby

Beslutning:

1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2.

Foreløbig driftsrammeudmelding
(bilag vedhæftet)

Drift ramme taget til efterretning
Er der forslag til større forbedringer der ligger uden for
almindelig vedligehold bedes dette meddelt til formand
eller TAN senest den 23. maj 2017 så det kommer med
på budgetforslaget, der skal godkendes på næste møde
den 31. maj 2017

3.

Lukket punkt – personalesag

4.

Situationen på kirkekontoret

5.

Køb af ny præstebolig
(bilag vedhæftet)

6.

Åbningstider på kirkekontoret i
skolernes ferier

Menighedsrådet har godkendt at fjerne lang åbningstid i
skolernes ferie såfremt provstiet godkender dette

7.

Evaluering af nadvervin v.
gudstjenesten

Prøveordning med alkohol med nadvervinen er slut. Det
er besluttet at vi fastholder den alkoholfrie nadervin

8.

Nyt medlem til præstegårdsudvalget

Mette Ebenhecht er enstemmigt valgt

9.

Biskoppens visioner
(jf. mail fra kordegnen dateret
05.04.17 kl. 15:03 ”Referat fra
indledende budgetmøde d. 03-042017 i Ellebæk Kirke”)

Vi sætter en vision på de næste 5 menighedsrådsmøder
som punkt 2 med start i maj 2017

10.

Sammenlægning af menighedsråd

Orientering givet

Det er besluttet at vi søger en kordegn på fuld tid.
Vi forudsætter at de kirkelige handlinger fordeles på
begge kordegne, så der kan oppebæres rådighedsbeløb.
Der søges 5% midler til dækning af løntab
Køb af Folden 51 er vedtaget

Til fællesmøde den 19. september 2017 inviteres Dorthe
Pinnerup fra stiftet
11.

Menighedsmøde

1. oktober 2017 efter gudstjenesten

12.

13.

Orienteringer:
Formand

Materiale til udlevering ifm. Luther året

Kasserer

Orientering givet

Kontaktperson

Orientering givet

Kirkeværge

Leasingaftalen på kopimaskinen er nu opsagt og udløber
pr 31.december 2021, og udstyret tilbageleveres.
Strategien er fremadrettet at OKI kontaktes for at
fastholde dem på aftalen. GRENKE leasing ville ikke
frigive os før tid.

Præster

Intet

Medarbejderrepræsentant

Intet

Nyt fra menighedsplejen

Ny genbrugsbutik åbner 4. maj 2017 på Lavhedevej

Øvrige aktiviteter

Intet

Diverse udvalg

Intet

Evt.

Intet

Evt. afbud bedes meddelt kirkekontoret snarest på tlf. 97414590 eller mail: tan@km.dk
Der serveres kaffe under mødet.

