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

Dato. Onsdag d. 8. juni
2016 kl.17:00

Blad nr.
Formandens initialer:
J.O.M

Afbud fra: Christian O. Wegeberg, Peder Fruergaard
Gert Østergaard deltog fra punkt 8,
(suppleant for Peder Fruergaard)
Mødet afsluttet kl. 20.30
Dagsorden:
Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden

2. Samarbejdsaftale

3. Menighedsrådsvalg 2016

4. Vikarlønninger

5. Kirkesyn

6. Kopimaskine

7. Kirkeplads

8. Budget 2017 – tilsendes pr. mail

Dagsorden godkendt
Drøftelse af punkter i
Samarbejdsaftalen, som endnu ikke
er helt klare.
Orientering fra kursus om MR-valg i
Vinderup Menighedshus og drøftelse
af vores lokale udfordringer.
MR beslutter at de officielle
takster for vikarlønninger inden
for respektive faggrupper skal
følges.
Kirkesyn d. 4. maj 2016 gav
anledning til få anmærkninger.
Dog skal kobberinddækningen ved
samtlige tagrender udskiftes.
Anslået pris:kr. 50.000
Principielt besluttet at indgå
leasing aftale med EDB centret,
såfremt leasingtilbud er incl.
serviceaftale i hele leasingperioden. Formand, kirkeværge og
kasserer har kompetence til at
indgå aftale.
Besluttet at sende ansøgning på
kr. 720.000 til udskiftning af
klinkebelægning på kirkepladsen.
Endvidere besluttet at anskaffe en
højere flagstag og større flag.
Menighedsrådet behandlede og
godkendte budget 2017 med følgende
stempel: ”Ellebæk sogns
Menighedsråd, CVR-nr. 63626716,
budget 2017, Bidrag budget
afleveret d. 07-06-2016 12:39”
Menighedsrådet giver kordegnen
bemyndigelse til at tilføje/ændre
følgende i budgettet:
(side 15, bilag 6 – her rettes det
estimerede beløb til kr 770.000.
I bemærkningsfeltet skrives under
renovering af kirkeplads

kr. 720.000 og kr. 50.000 til
fornyelse af inddækning ved alle
tagrender.
9. Levende lys i Ellebæk Kirke?
Evt. indkøb af elektrisk lys
10. Studietur 2016

11. Mødedatoer 2. halvår

Det henstilles at brug af levende
lys udenfor kirkerummet begrænses
til særlige lejligheder (f.eks.
lysmesse og 4. maj)
Studietur for Ellebæk MR + ansatte
søndag d. 25. september 2016
Karen-Ingeborg og Jan laver forslag
Torsdag d.25.august 2016 kl.19.00
Torsdag d. 6.oktober 2016 kl.19.00
Torsdag d.17.november 2016 kl.18.00
m. spisning

12. Orienteringer fra:
Formand

Orienteringer givet

Kasserer

Intet

Kontaktperson

Årlige Medarbejdermøde afholdt,
- Randi Møller genvalgt som
medarbejderrepræsentant.

Kirkeværge

Indeholdt i ovenstående

Præster

Det er en udfordring at få
konfirmandholdene til at ”gå op”.
Stor tilfredshed med renovering af
konfirmandlokalet.
MBC indhenter overslag på en
fremadrettet IT-strategi for
sognene.

Medarbejderrepræsentant

Der afholdes Førstehjælpskursus
tirsdag d. 14.juni kl.12 -16
(der er 4 ledige pladser)

Nyt fra menighedsplejen

orientering om
sommerferiearrangement på Jesperhus

Øvrige aktiviteter

Sommerfest på Kirkepladsen
d. 11. juni, 2016 kl 10 - 14

Diverse udvalg

Intet

13. Eventuelt

JJB giver orientering om kurser
m.v. i Landsforeningen af
Menighedsråds regi.

Evt. afbud bedes meddelt kirkekontoret snarest, da der ved afbud
skal indkaldes suppleanter (af hensyn til budgetgodkendelse).

E-mail:tan@km.dk / tlf. 9741 4590.
Der serveres aftensmad under mødet.
Møde slut kl.

