Ellebæk Menighedsråd
37.møde 2012/2016
Menighedsrådsmøde
i Ellebæk Kirke

Dato. Torsdag d. 25.
august 2016 kl.19:00

Blad nr.
Formandens initialer:
J.O.M

Dagsorden:

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af kvartalsrapport

3. Lukket punkt: Personalesag

4. Lønninger til koret

5. Indkøb af elektrisk lys

6. Menighedsrådsvalg 2016

Gennemgang af regnskab for årets
to første kvartaler.
Kvartalsrapporten blev godkendt.
Bemærkning: der skal søges
momsfritagelse i forbindelse med
koncerter. Kordegn vil undersøge
nærmere procedure herfor.
Orientering givet.
Intet besluttet.
Besluttet at organisten udarbejder
et oplæg til fremtidig budget og
aflønning korister. Organisten
deltager på et kommende MR-møde,
hvor dette punkt behandles.
Bevilget kr. 3.000,- til indkøb at
elektrisk bord- og hyggebelysning.
Vigtigt, at vi hver især forsøger
at finde kandidater til
opstillings-mødet d. 13. september
2016, så vi kan sikre et
fuldtalligt Menighedsråd i den
kommende valgperiode.

7. Orienteringer fra:
Formand

Der skal udarbejdes en forretningsorden, som stemmer overens med den
nye samarbejdsaftale.

Kasserer

Der afholdes Budgetsamråd
d. 29. august 2016

Kontaktperson

Der er varslet ansøgning om lønstigninger for flere kirkefunktionærer.
Arbejdspladsvurdering 2016 er
gennemført – ingen nævneværdige
problemer.

Kirkeværge

Tidsplan for af leasing af ny kopimaskine holder såfremt den
godkendes i Provstiudvalget.

Præster

Møde med omliggende skoler med
henblik på at løse logistik omkring
konfirmandholdene.
Forslag om at ligestille
kirkefunktionærers vilkår med
præster i forb. m. kirkekulturrejse i 2017 behandles på
næste Menighedsrådsmøde.

Medarbejderrepræsentant

Henleder opmærksomhed på krav om
indhentning af børneattester på
nyansatte og evt. frivillige.
Kontaktpersonen er ansvarlig for
ajourføring for ansatte.

Nyt fra menighedsplejen

Ferieprojekt i Jesperhus – en
familie fra sognet deltog.
Nye sorggrupper starter op i
efteråret.

Øvrige aktiviteter

Meninghedsrådsudflugt for Ellebæk
Sogn d. 25. september. 2016

Diverse udvalg

De samlede udgifter for Sognebladet
+ udbrigning, annoncering m.v.
anslås årligt at beløbe sig til
kr. 127.000,PR-udvalget tager stilling til, om
der fremtidigt skal annonceres i
Holstebro Onsdag.

8 . Eventuelt

Beslutning vedr. nadvervin med
eller uden alkohol sættes på næste
møde.

Evt. afbud bedes meddelt kirkekontoret snarest på e-mail:tan@km.dk
eller tlf. 9741 4590.
Afbud fra: Leif Hornshøj, Peder Fruergaard og Christian Wegeberg
Der serveres kaffe under mødet.
Møde slut kl.

21.15

