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Dagsorden

Beslutning

Hvem gør?

Afbud fra
Lisbeth, Marianne, Birthe
1 Godkendelse af dagsorden

Punkt 4 tilføjes!

2. Kollektlisten (bilag kommer)

Kollektlisten er drøftet, og MR har besluttet at
fortsætte efter samme liste som i 2014.

3. Nyt fra KK44

Der blev orienteret om kommende aktiviteter
og finansieringspræmisser for disse.

. Nyt fra sogneplejeudvalget

Der blev orienteret om aktiviteten ”babyhuestrik”.
Der er bevilget dækning til afholdelse af
kursusafgift i forbindelse med en enkelt af
vores frivilliges deltagelse i kursus om
frivillighed.

. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen

Der blev orienteret om kommende
arrangement d. 4. maj.

. Nyt fra præsterne

Der blev orienteret om fortsatte
problematikker i forbindelse med
eftermiddagsplaceringen af
konfirmationsforberedelsen.
Der arbejdes på at omlægge flere af
eftermiddagstimerne til heldagsundervisning.
Præsterne efterlyser specifik beløbsramme til
konfirmandundervisning, generelt.
Skolereformen og placeringen af
konfirmandundervisningen skaber samlet set
et problemkompleks, der pt. forhindrer
præsterne i at afvikle optjent ferie.
Perspektiver for afhjælpning af problemet
blev drøftet, bl.a. om mulighederne i en evt.
øget normering af sognemedhjælperstillingen
m.v. MR udfærdiger en ansøgning til PU om
dette. Andre løsningsmuligheder, som fx
NK og Nielsomstrukturering af konfirmandundervisningen Erik
overvejes, omdefinering/omplacering af
opgaver i huset mv.
Grundet de særlige omstændigheder med
stort arbejdspres på præsterne, yder
sognemedhjælperen i en ikke nærmere
afgrænset periode ekstraordinær bistand i
konfirmandunderisningen og aflønnes herfor.
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. Nyt fra kontaktperson

Ansøgningsfristen til jobs som
organistassistent og korleder udløber d. 1.
april. Ansøgninger kan læses hos Edel i
åbningstiden.

. Nyt fra kirkeværgen

Projektet med opførelse af udhus ved
præsteboligen er pt. sat i bero, da indkomne
tilbud umiddelbart skønnes for dyre.
Bygningssyn er foretaget og relevante emner
herfra indgår i fremadrettede overvejelser.
Kirkeværgen påpeger igen problematikken
med MR-medlemmers manglende adgang til
den digitale Sognepostkasse.dk. Emnet
ønskes på MR-dagsordenen snarest.

. Nyt fra formanden

Der blev orienteret om kommende bispevalg.
Stemmesedler udsendes til alle MRmedlemmer.
Flere fra Mariehøj MR deltog i spændende
valgaften i Gjern, sidste mandag.

4. Beslutning om udlån af nøgle
til kirken.

Det besluttes, at nøglen til kirken og dermed
adgangen til kirkens orgel i en periode er
forbeholdt kirkens ansatte.

. Evt.

Driftsramme for 2016 ser ifølge PU ud til at
ramme samme niveau som den nuværende.

, den

underskrifter
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