REFERAT MENIGHEDSRÅDSMØDE
H Ø J S L E V - D OM M E R B Y M E N I G H E D S R Å D

TILSTEDE:

Hanne Jørgensen, Jette Pørtner, Thomas Bach Adamsen, Kristian Fihl, Mogens Sørensen, Kirsten
Jeppesen, Niels Kristensen, Grethe Bække, Bodil Kristensen, Aase Aakjær Jeppesen & Else
Andersen

AFBUD:

Bjarke Møller-Sørensen, Barbara Landmark

DATO:

22. AUGUST 2016

DAGSORDEN
Kort dagsorden, - de øvrige punkter er på referat fra fællesrådsmødet. Se eget referat.
1. Underskrive referat fra sidste møde
2. Økonomi
a. Honorar menighedsrådsmedlemmer
Svaret fra Stiftet blev gennemgået
Pt. har vi ikke en løsning på hvordan vi kan honrere vores arbejde.
Kort debat omkring løsninger ( telefonafregning, kørerpenge m.m. )
3. Nyt fra kirkegårdsudvalg
a. Forskellige projekter – hvor langt er de
Pt ingen projekter
Fremtidige projekter - der er sygdon i nogle af hækkene ( buksbum )
Kan vi selv skifte til en anden type, eller skal vi skifte til kantsten.
Mogens vil se på havd det kan koste, hvis vi selv skifter hække.
Vi skal ikke starte projektet op nu.
b. Har vi hørt noget fra arbejdstilsynet efter vores svar
Pt. intet svar.
c. Diverse
4. Nyt fra personaleudvalg
a. Graversituationen
Bent er sygemeldt på ubestemt tid.
Helge afløser på kirkegården, Allan afløser i kirken og Thorsten hjælper med ringningen.
b. Organist søges
Pt. ingen ansøgninger
5. Aktiviteter
a. Hvad er der af planer
i. Holger Bech Nielsen – hvor langt er vi kommet
Der er lavet aftale med Joan´s blomster omkring afhentning af billetter i butikken fra
d. 3. okt.
På næste møde bedes alle i menighedsrådet melde tilbage om og hvor mange man
kommer.
Jette står for at der bliver trykt billetter.
ii. Gudstjeneste i den nye hal på Højslev skole – Har Bjarke fået talt med skolen?
iii. Jul
4. dec. Koncert med Calluna koret i Dommerby
6. Eventuelt

