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Dagsorden

Beslutning

Hvem gør?

Afbud fra
1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af punkt 7

2. fotografering

Gennemføres

3. Status på præstehaven,
projektører og ventilation

Der er afholdt møde med havearkitekt, som
kommer med et udspil. Der skal indhentes to
tilbud.
Projektører er sat op og udfordringen er at det
ikke skal blænde. Det skal kunne reguleres i
styrke.
Ventilation støjer.

Poul, Niels
Erik

4. Orientering APV

Skal laves hver 3. år og omhandler det
fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Der peges
på kontorforhold og møbler.
Arbejdsbelastning over året.
Positive meldinger i forhold til variation i
arbejdet, godt kollega fællesskab og god
omgangstone. Lydhørt menighedsråd. Når
det endelige resultat er færdigt vil en skriftlig
redegørelse ligger i de ansattes dueslag og i
mappen på kontoret.

Niels

5. Provstivoluntør

Forslag om at personen bliver udsendt i
sociale hjælpeprojekter. Herefter er der 3
måneder hjemme, hvor personen kan holde
foredrag og undervisning fx for konfirmander.
Det koster 35.000 kr fra provsti kassen.
Mariehøj tilslutter sig forslaget

Jakob

6. Ansøgning fra medarbejder

Tages op med personalekonsulenten i
provstiet og bør følges op af den nye
kontaktperson i MR.

Niels

. Nyt fra sogneplejeudvalget

Julegaver til vipser og ansatte aftales

Inger W.

. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen

Intet nyt

. Nyt fra præsterne

Charlotte er nødt til at arbejde mere i Sejs i
december måned. Der prioriteres i kan og
skal opgaver.
-1–

17-11-2016

Kim
Poul

. Nyt fra kontaktperson

Niels stopper som kontaktperson og har lavet
et rigtig flot stykke arbejde.

. Nyt fra kirkeværgen

Tilbud på luftventiler afventes.

. Nyt fra formanden

Husk julefrokost onsdag d 14. dec. Der
kommer indbydelse, husk tilmelding både for
nye og gamle menighedsrådsmedlemmer

7. Flytning af
spaghettigudstjeneste.
EVT

Vi aftaler at flytte spaghetti gudstjeneste til
sidste tirsdag i måneden. Information til
vipser.
Der er afholdt formandsmøde i
Sejling.Personalekonsulenten skal fremover
arbejde med særlig tre opgaver. 1. Indkomne
opgaver. 2. Hjælpe menighedsrådet med
arbejdsgiverfunktionen 3. Timegennemgang
af de enkelte sogne.
Tak for menighedsrådene for de sidste 4 år.
14.1.17 kursusdag for nye MR medlemmer.
Fra provstiudvalget information om at
indskyder garanti gælder ikke for
menighedsråd. Der bør en gang om året
tages stilling til hvor pengene placeres.
Ny alarm er under installation i huset. Kim har
adgang.

, den

underskrifter
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