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IiSkårup Menighedsråd
Arr.: Helle Bjørkvig

Dato: 15. august 2017

Blad nr. 417
Formandens initialer:
HBA

Dagsorden

Beslutning

Åbning af mødet
a) evt. afbud
b) bemærkninger til dagsordenen

a) Alle mødt.
b) Nil

1) Kvartalsregnskab (pr. 30.6.17)
gennemgås(BR)
2) Høringssvar vedr.
menighedsrådsvalg i fremtiden.
Nedsættelse af udvalg.(HBA)

1. Benny Rasmussen gennemgik kvartalsrapporten.
Regnskabet er tilforladeligt.
2. HBA redegjorde for menighedsrådsvalg i fremtiden.
Der nedsættes til udvalg, der skal komme med forslag til
høringssvar, bestående af HBA , TVN, KLK samt HBj.

3. Sogneudflugt er planlagt. Indtil nu er der ca 20 tilmeldte .
3) Sogneudflugt den 9.9.17. Status. Afgang fra Kirkeladen 0720 den 9. sep 2017, hjemkomst ca.
Praktiske ting eller andet? (HFH)
2200.
4) MR praksis ved lukkede møde4. Proceduren for lukkede møder blev gennemgået. Det blev
punkter: Bør medarbejderrepræsen- talt om praksis ved lukkede møder og tavshedspligt samt
tanten deltage i større
personalemøder.
udstrækning? Se bilag 1.
5. Der er kirkekaffe den 10.9. som afsked til Helle Frimann
5) Kirkekaffe 10.9. Afsked med
Hansen og god dag til Ida Fonsbøl. HBA har stafetten.
Helle FH, goddag igen til Ida (HBA),
afsked for Helle FH, velkomst for
6. MR-mødet flyttes til den 21. sep 2017 med start kl. 1745.
Ida. (HBA)
7. Meddelelser.
6) Næste mødedato. Da HBA er
a. Postkassen på præstegården er ikke vandtæt.
bortrejst midt i september, foreslås Der mangler vedligeholdelse af have og fortov ved
mødedato tirsdag den 19.9. flyttet til præstegården.
tirsdag den 12.9. eller torsdag den
Der har været afholdt minikonfirmanddage.
21.9. Hvis dette ikke er muligt,
(Børnekonfirmander).
fastholdes datoen med en anden
mødeleder. (HBA)
b. Læs Tine Lindhards nyhedsbrev.
31. oktober festgudstjeneste i alle landets kirker.
7) Meddelelser:
21 august opstillingsmøde til provstiudvalget.
a) sognepræsten
HBA har fået ordnet oprydning på gravene på kirkegården.
b) formanden
c. Nil
c) kirkeværge
d. Nil
d) kontaktperson
e. Nil
e) medarbejderrepr.
f. Kasseren tilmeldes kursus i Odense den 10. oktober.
f) kasserer
g. Budgetsamråd den 30 august der tilmeldes 3 personer.
g) regnskabsfører
h. Kirkebladet er lige udkommet.
h) kirkeblad
i. Studieturen den 23.september for personale og pårørende.
i) aktivitetsudvalg.
8. Eventuelt.
8) Eventuelt
Regelsæt for kirkegården. Der skal nedsættes et udvalg til
udarbejdelse af ideer til indretningen af kirkegården.
Næste møde: (Se punkt 6)
Den 21.september 2017 kl. 18.
Arr.: Helle Bøving-Andersen
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Skårup , den 15. august 2017

underskrifter

