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Blad nr.
Formandens initialer:
J.O.M

Dagsorden:

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med tillæg af ansøgning fra
kirketjener Frede Sørensen
Tilføjelse til referatet fra Ellebæk Menighedsråds møde,
d. 21/1,2016. Her deltog Ejvind Borg og Tove Andersen
under punkt 5, hvor provsten orienterede om Provstiets
prioriteringer i forbindelse med anlægsudgifter.
Godkendt at Johannes Mathiesen udtræder af
menighedsrådet – og ligeledes godkendt at suppelant
Karen Sofie Mathiesen ikke ønsker at indtræde i rådet.
Ellebæk Menighedsråd anmoder Stiftet om at køre
menighedsrådsperioden til ende med et reduceret antal
medlemmer.

2. Referat fra sidste møde

3. Johannes Mathiesens udtræden af
menighedsrådet

4. Samarbejdsaftale med Måbjerg

Oplægget blev drøftet.

5. Åbningstider på Kirkekontoret

Eftermiddags-åbningstiden i Ellebæk Kirke på torsdage,
ændres fra juni 2016 til kl. 15 til 17

6. Landsindsamling til Kirkens
Korshær søndag d. 27. november

Ellebæk Menighedsråd ønsker ikke at byde ind på
organisering af Kirkens Korshærs Landsindsamling.

7. Ansøgning om økonomisk støtte til
KFUM og KFUK’s børnefestival
(ansøgning vedhæftet)

Ansøgningen kan ikke imødekommes.

8. Ansøgning fra sognemedhjælper
Lissy Hauge Jensen
8a.tillæg
Ansøgning fra kirketjener
Frede Sørensen

Besluttet at imødekomme ansøgningen med 50% af
udgiften.
Besluttet at imødekomme ansøgning fra kirketjener

9. Orienteringer fra:
Formand

Diverse orienteringsskrivelser vil fremadrettet løbende
blive udsendt til menighedsrådsmedlemmerne pr. mail.
Indledende drøftelse med overvejelser i forbindelse med
det kommende menighedsrådsvalg.

Kasserer

Orientering om den regnskabsmæssige status og
bemandingen på kirkekontoret.

Kontaktperson

Kordegn Karin Voldsgaard er ansat 22 timer pr. uge i en
situationsbestemt ansættelse (dækning under sygdom).

Kirkeværge

Indkøbt ny DVD-afspiller til kirkerummet – kr. 700
Ny PC/harddisk til sognemedhjælper installeres snarest.
Der ses på tidligere tegninger med forslag til renovering af
kirkepladsen – KIJA fremskaffer disse tegninger.
Der indhentes tilbud på lyddæmpende gardiner til
menighedssalen.

Præster

Stiftet oplyser, at ønske om dåb udenfor højmesse ikke
kan nægtes. Besluttet at Måbjerg og Ellebæk sogne
tilbyder dåb på en fastsat lørdag i kvartalet.
Orientering om ”logistik” i forbindelse med
sammensætning af konfirmandhold.
Christian O. Wegeberg går på orlov pr. 1/3, 2016 er
tilbage d. 2/5, 2016

Medarbejderrepræsentant
Nyt fra menighedsplejen
Øvrige aktiviteter

-

intet

Årsmøde i Menighedsplejen 9. marts 2016
Randi tager på Seniorhøjskole med ældre fra sognet
d. 11. marts 2016
Nasar Kharder holder fordrag i Ellebæk Kirke
d. 14. november 2016

Diverse udvalg

-

10 . Eventuelt

-intet

intet

Evt. afbud bedes meddelt kirkekontoret snarest
E-mail:tan@km.dk
Afbud: Martin Boje Christensen, Johannes Mathiesen, Birthe Jensen.
Der serveres kaffe under mødet!
Møde slut kl.

