Risbjerg Kirke

Dato: 28. september 2017

Menighedsrådsmøde

Dagsorden

Blad nr.
Formandens initialer:

Beslutning

Indkaldelse til menighedsrådsmøde:
Torsdag den 28. september
Kl. 19.00
Mødet indledes med spisning kl.
18.15 i Pyramiden.

Efter aftale forventes mødet kortvarigt afbrudt kl. 21.00 for at
tage stilling til resterende punkter – herunder god tid til behandling af punkterne på den lukkede dagsorden inden mødet slutter kl. 22.00.

Fraværende med afbud:
Anja Friis, Ruth Jacobsen
Lisbeth Munk Madsen mødte under
punkt 3.
Evt. stedfortrædere indkaldt:
Fraværende uden afbud:
Mødet påbegyndt kl.19.00
1.

2.

3.

Meddelelser
a. Postliste, vedlagt
Taget til efterretning
b. Syn af kirke og sognegård
afholdt 14/8-2017. Synsudskrift er vedlagt.
c. Indsamlingsprojekt
2017/18 endte med at blive Danmissions projekt
Upendo – syskolen på
Zanzibar.
d. Budget 2018. Endelige
rammer er udmeldt fra PU.
De endelige rammer er
vedhæftet.
e.
Meddelelser fra personalere- Ingenting
præsentant
Gunhild orienterede om minikonfirmander der drejer sig om
generationsmødeprojekt og efterlyste bedsteforældre i alle
aldre.
Budget 2018
Driftsrammens budget for 2018
fremlægges til behandling og
godkendelse. Vedlagt:
Vedtaget til tirsdag-komsammen = 45.000.
a. Kassererens notat om væBetinget af en drøftelse om indhold i Tirsdags-komsammen
sentlige konti
For 29.000 stemte 6.
b. Samlet overblik med samFor 45.000 stemte 8
menligningstal for 2016,
Personalekonference afsættes 50.000
2017 og 2018.
Finansiering ifølge kassererens forslag
c. Lønbudgettering
Revideret budget udsendes til MR inden aflevering
Efter godkendelse udarbejdes
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

og afleveres endeligt budget,
inkl. anlægsbevillinger.
Fremlægges til godkendelse på
næste MR møde.
MØF liste
MØF liste pr. september fremlægges til godkendelse.
Vedlagt oplæg til MØF liste
Babysalmesang
Drøftelse og eventuel beslutning om babysalmesang ved
Risbjerg kirke.
Arbejdsgruppens oplæg er vedlagt.
Drøftelsen ender måske i fortsat behandling på et senere
møde.
Sideskibsprojekt
Det tilrettede projekt forventes
eftersendt eller uddelt på mødet.
Efter godkendelse på MR mødet vil det blive sendt til provstiet.
Høringssvar om valgform
På baggrund af drøftelse på
mødet i august fremlægges udkast til høringssvar.
Udkastet er vedlagt.
Fremlægges til rettelse og endelig godkendelse.
Dåb eller ej – temamøde 4/10
Invitation til fyraftensmøde om
temaet er modtaget.
Provstens mail om mødet og
invitationen er vedlagt.
Rapport og statistik er kopieret
og udleveres på MR mødet.
Landemode 29/10 – kl. 14.00
Indbydelse til Landemode og
reformationsjubilæum.
Indbydelsen er vedlagt
Tilmelding på MR mødet eller
efter aftale.

10. Anlægsarbejder
Status på anlægsarbejder
• Styring varme/vent – 2. etape.
Arbejdet pågår
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Oplægget godkendt

Menighedsrådet er positive overfor ideen .
Udvalget kommer med forslag til den praktiske gennemførelse herunder budget.

Forslaget er godkendt. Der anmodes fortsat om tilsagn på kr.
10.000.000 i stiftsmiddellån – indtil licitationen

Udkastet godkendt

Taget til efterretning

Lisbeth x1
Børge x 2
Kirsten x 1
Nete x 1
Sonja x 1
Poul x 1
Tilmelding til Gunna senest torsdag den 12/10-2017

Ved at være færdig
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• Belysning
Udskiftning af belysning i køkkenet er synsudsat.
Arbejdet er besluttet iværksat,
med finansiering af eksisterende anlægsbevilling.
• Vinduer i sognegård
Arbejdet pågår.
• Sideskib
Se punkt 6
• Vandskade – Kg. 12
Ansøgning om tillægsbevilling
på kr. 57.793,51 er afsendt til
PU
11. Orientering fra udvalg og
præster
• Nødvendig orientering

• Folkekirkens kirkegårde
Referat af kirkegårdsbestyrelsesmøde den 30/8-2017 ligger
til gennemsyn på kirkekontoret.
• Provstiudvalget
Referat af provstiudvalgsmøde
den 11/9-2017 ligger til gennemsyn på kirkekontoret.
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Godkendt

Afleveringsforretning på tirsdag
Taget til efterretning

Taget til efterretning

BGI orienterede om synsforretninger på præsteboliger.
MR retter henvendelse til provsten om et ekstraordinært
provstesyn på Risbjergvej.
Synsrapporter udsendes med næste mødeindkaldelse
Udsmykningsudvalget har holdt møde – indstillinger kommer.
Thomas meldte tilbage om en god tur til Wittenberg
Taget til efterretning

Taget til efterretning

12. Eventuelt
Børge fortalte om en forstyrrende oplevelse under en gudstjeneste. Burde der være grebet ind og af hvem?
Konklusion:
Præsten må reagere om nødvendigt. Menigheden må tolerere nogen uro fra dåbsgæster mv.
Lukket møde
13. Organistansættelse
Rapportering om ansættelsesudvalgets arbejde - herunder
udvalgets beslutning om ansættelse.

Sergei Tepliy er ansat efter god samtale og flot prøvespil.
9 ansøgere – 3 indkaldt.
2 til samtale og prøvespil.
Taget til efterretning.

14. Langtidssygemeldt kirketjener.
Orientering af menighedsrådet

Orientering taget til efterretning.
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15. Lønforhandling
Modtaget anmodning om forhandling for fuldtids organist.
Fremlægges på mødet
Beslutning om mandat til formand og kontaktpersoner.
16. Lønforhandling
Modtaget anmodning om forhandling for fuldtids kirke- og
kulturmedarbejder.
Fremlægges på mødet
Beslutning om mandat til formand og kontaktpersoner.
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Mandat blev aftalt

Mandat blev aftalt

17. Eventuelt
Drøftelse af andet personales lønforhold

Risbjerg, den 28. september 2017

Inger Bidstrup

Børge Grøn-Iversen

Allan Dalkvist

Pia Lewinsky

Poul R. Andersen

Inge Glarø

Esben Gade-Rasmussen

Kirsten Kærgaard

Dorthe Ølgaard Lassen

Sonja Keller

Yvonne Juric

Anja Friis

Ruth Jakobsen

Lisbeth Munk Madsen

Nete Holm Andersen

Thomas Gylnæs Nielsen

Stedfortræder

Stedfortræder

