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Dagsorden

Beslutning

Hvem gør?

Afbud fra
1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

2. Orientering om restbudget

Budgettallene ser generelt fornuftige ud. DD
er der forbrugt 92% af det samlede budget.
Eventuelle overskydende midler anvendes
inden årets udgang til særlige ønsker, som
ligger i prioriteret rækkefølge hos kassereren.

3. Julegavepolitik

Generelt gives ikke gaver til offentligt ansatte. Inger W har
Formalia kan imidlertid udlægges således, at påtaget sig
der ved særlige anledninger, fx jul kan gives gaveopgaven.
beskedne gaver til de ansatte. Den
udlægning har menighedsrådet valgt at
tilslutte sig.

. Kort nyt fra sogneplejeudvalget

En meget vellykket 1. søndag i advent er
afviklet i kirke og sognehus. Dagen indbragte
et pænt overskud til sognearbejdet.
Fremover medvirker kordegnen altid ved
dette arrangements gudtjenestedel.
I lyset af arrangementets store succes, bl.a.
de mange deltagere bør behovet for ekstra
mandtimer drøftes inden næste gang.

. Kort nyt fra
kirkegårdsbestyrelsen

Inge orienterede om seneste møde. Bl.a. en
verserende diskussion om muligheden for
afbrænding af forskellige kistetyper i
krematoriet, samt en overvejelse om
udpegning af særligt område til muslimske
begravelser.
Der opstod i forbindelse med pågældende
bestyrelsesmøde usikkerhed om placeringen
af kommende fællesmøde. Fra Mariehøj
foreslår vi, at d. 30 marts fastholdes, men
starttidspunktet rykkes, så
menighedsrådsmøder afvikles først.

. Kort nyt fra præsterne
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Der er modtaget en forespørgsel om vielser i
det fri. I den forbindelse kan opstå
merudgifter, bl.a. til organistens medvirken,
som menighedsrådet bedes forholde sig til.
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Såvel præster som menighedsråd er
principielt positivt indstillede, men
økonomiske og praktiske forhold m.v. må
drøftes i de konkrete tilfælde.
. Kort nyt fra kontaktperson

Medarbejdermøde afholdes d. 15/12 og vil
bl.a. omfatte den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

. Kort nyt fra kirkeværgen

Ny yderdør til Charlottes kontor leveres
snarest.

. Kort nyt fra formanden

Formanden orienterede om diverse
indkommet materiale, kursustilbud mv.
Et ønske om omlægning af kontorbemanding
i julen blev drøftet. Formanden drøfter sagen
med kordegnen.

. Evt.

, den

underskrifter
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