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

Dato. Torsdag d. 6.
oktober 2016 kl.19:00

Blad nr.
Formandens initialer:
J.O.M

Afbud:

Anker Bech Jørgensen (suppleant Aase Søby Nygaard Knudsen
indkaldt)
Peder Fruergaard (ingen suppleant)
Christian O. Wegeberg
Dagsorden:
Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Menighedsrådsvalg

Valget er aflyst.
Nyvalgte medlemmer til supplering
af Ellebæk menighedsråd er:
- Mette Ebenhecht
- Inger Kristiane R. Østerby
- Anne-Birgitte Pedersen
- Finn Ruby Nielsen
- Gert Østergård

3. Samarbejdsaftale med Måbjerg
(bilag vedhæftet)

Samarbejdsaftalen med Måbjerg er
godkendt med en enkelt tilføjelse.

4. Lønforhandling (bilag vedhæftet)

5. Vilkår for Kulturrejse i 2017

6. Børneattester for frivillige

7. Nadvervin

8. Flagstang
9. Godkendelse af revisionsprotokol
(bilag vedhæftet)

Menighedsrådet har truffet
beslutning vedr. lønforhandling.
Ansøgningerne er imødekommet over
en to-årig periode med halvdelen i
2017 og resten i 2018
Vedtaget kirkefunktionærer kan
deltage i Kulturrejsen 2017 i
arbejdstiden.
Besluttet:
- at der indhentes børneattester
for alle frivillige, der arbejder
alene med børn.
- at det er respektive tovholdere i
aktiviteter, som involverer
frivillige, der er ansvarlig for at
disse indhentes (via kordegnen)
MBC indfører altervin med alkohol
som en forsøgsordning frem til
påske 2017. Herefter evalueres det
i den nye menighedsråd. KIJA og COW
fortsætter indtil videre med
alkoholfri altervin.
Kirketjenerne sørger for
bortskaffelse af den gamle
flagstang.
Det fremlagte revisionsprotokollat
er taget til efterretning.

10. Godkendelse af endeligt budget
2017 (bilag vedhæftet)

Det endelige budget for 2017 blev
behandlet og godkendt med følgende
stempel: ”Ellebæk Sogns
Menighedsråd, CVR-nr. 63626716,
Budget 2017, Endelig budget
afleveret d. 04-10-2016 09:15”

11. Godkendelse af endelig
synsrapport

Synsrapporten er godkendt.

12. Frankeringstilbud (bilag
vedhæftet)

Vedtaget at kirkekontoret
fremadrettet benytter frimærker.

13. Ansøgning fra Sct. Nicolai
Tjenesten (bilag vedhæftet)

Udsættes til næste møde.

14. Lydanlæg (bilag vedhæftet)

Opgradering af lydanlæg ifølge
bilag til kr.17.500 + moms er
bevilget.

15. Orienteringer fra:
Formand

Kasserer
Kontaktperson

JOM fremlægger på næste FM-møde et
oplæg der belyser muligheder og
tidshorisont for sammenlægning af
Måbjerg og Ellebæk menighedsråd
-

intet

Årets MUS-samtaler løber hen over
efteråret.
Drøftelse af kirkebetjening på
lørdage og søndage

Kirkeværge

Den nye kopimaskine kommer i næste
uge.
Kirkeklokkerne er nu istandsat.

Præster

KIJA har 5 konfirmandhold.
Det tilstræbes, at der ikke holdes
barnedåb på Allehelgens søndag.
MBC har 53 konfirmander, - har
været på pilgrimsvandring med 2
hold.
Klokkeringning fortsættes uændret.

Medarbejderrepræsentant
Nyt fra menighedsplejen

MENY sponsorerer igen i år 20 stk
julekurve som Menighedsplejen
uddeler ved juletid.

Øvrige aktiviteter
Diverse udvalg

Højskoleformiddage starter
d. 10/10,2016
1.spadestik ved Måbjerg Kirkehus
er taget i dag d. 6/10, 2016.
28. januar 2017 er der kursus for
alle menighedsrådsmedlemmer
(Hardsyssel ungdomsskole)
23. februar 2017 er der
Generalforsamling i
Distriktsforeningen

16 . Eventuelt
Tilføjelse til referat fra sidste
menighedsrådsmøde d. 25.august 2016
Kirkefunktionærer har første
prioritet til bookning af
menighedssalen.
Beslutning vedr. Sognebladets
fremtid behandles på Fællesmødet.

Evt. afbud bedes meddelt kirkekontoret snarest på email:tan@km.dk eller tlf. 9741 4590, da der ved afbud skal
indkaldes suppleanter (af hensyn til godkendelse af
revisionsprotokol og endeligt budget)
Der serveres kaffe under mødet.
Møde slut kl. 21.05

