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Punkt 5 tilføjes: Økonomiorientering.

2. Menighedsrådsvalget

Vellykket orienterings- og opstillingsmøde er
afviklet d. 13/9. Pæn opbakning og det
lykkedes at udfærdige en liste med
tilstrækkeligt antal kandidater. Et par
suppleanter mere efterlyses dog.

3. Vielser i det fri

Alle tre præster har nu gjort erfaringer med
vielser i det fri. Som tidligere aftalt, vil MR nu
forsøge at udstikke nogle principielle rammer
for hhv. økonomi, geografi og
musikledsagelse mv.
MR ønsker at anlægge en vis fleksibilitet og
lade præsterne afgøre, hvad der er muligt i
fremtiden, men:
- vielsen bør foregå inden for sognet,
- den samlede udgift bør være på niveau
med det sædvanlige for kirkevielser,
- præsten må kunne påregne passende
musikledsagelse (i forhold til instrument,
personale, akustik mv.).
- i øvrigt må retningslinjer for
personalesikkerhed, faciliteter mv. iagttages.

4. Henvendelse om mandeklub

Et initiativ for mænd er på vej. MR vil gerne
bakke initiativet op, på visse betingelser.
Bl.a. at det i en eller anden forstand har en
indholdsmæssig relation til kirken.

5. Økonomiorientering

Budgetrammerne for 2017 er nu udmeldt og
er samlet set ca. 100.000 kr mindre end
sidst.
Der ser ud til at være grundlag for
iværksættelse af en række ønskede tiltag.
Bl.a. renovering af stoleflet i kirken mv.
I forbindelse med udgifter til
præstegårdshave nedsættes et udvalg til
drøftelse af videre perspektiver. Udvalget
består af formanden, kassereren og
kirkeværgen.
Et par andre udgiftsønsker blev drøftet, bl.a.
opstilling af udendørs affaldsspande.
-1–

20-09-2016

Hvem gør?

Som MR er vi som noget nyt ikke længere
omfattet af den gængse indskydergaranti på
750.000 kr. Kassereren drøfter eventuelle
konsekvenser med kirkegårdskontoret.
. Nyt fra sogneplejeudvalget

Overvejelse om uddeling af flyers på de nye
veje i sognet, mhp. at gøre opmærksom på
tilhørsforholdet til Mariehøj Sogn – og hvad
der foregår her.
Kirsten forfatter et udkast og fremlægger det
på næste MR-møde. Kim påtager sig at
layoute efterfølgende. Niels-Erik indgår også
i arbejdet.
Som nyt medlem i Sogneplejeudvalget
indgår Lisbeth Rau.
Der ønskes opstillet mikroovn (eller lign.) til
opvarmning af sutteflasker i dåbsværelset.
Ønsket imødekommes og kirketjenerne
bedes stå for indkøb og opsætning i
dåbsværelse eller mellemgang..
Vellykket VIPS-udflugt til Jelling er afviklet.
Julefrokost er i år fastsat til d. 14. december.
Inge, Marianne og Malene indgår i udvalget.

. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen

Intet at bemærke

. Nyt fra præsterne

Konvent for provstiets præster er afviklet i
sidste uge.
Med inspiration her fra besluttes, at
præsterne, når nye menighedsråd tiltræder,
får mulighed for at orientere om indholdet i
præster og øvrige medarbejderes arbejde.
Til orientering: Charlotte har i hovedreglen
sin faste dag i Sejs, om tirsdagen.

. Nyt fra kontaktperson

Edel har ansøgt om dækning af udgift på ca.
600,- kr til kursusafgift i forbindelse med
Publisher-kursus. Kurset er bevilget.

. Nyt fra kirkeværgen

På kirkeværgens vegne kan kassereren
meddele, at manglende indberetning af
energimærkning til provstiet nu er bragt i
orden.
Lone (m.fl.) har gjort opmærksom på
generende hyletone fra
ventilationsanlægget. Problemet må
udbedres snarest! Niels-Erik vender sagen
med kirkeværgen.
Mht. lydanlæg fungerer dette heller ikke
hensigtsmæssigt. Kim nævner sagen på
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kalendermødet i morgen – og beder
kirketjenerne kontakte fagfolk mhp.
udbedring hurtigst muligt.
. Nyt fra formanden

Budgetsamråd er afviklet, uden særlige
bemærkninger til Mariehøj Sogn.

. Evt.

Vedrørende betalingsopkrævning i
forbindelse med leje af sognehus, ønsker
kordegnen praktiske måder at håndtere det
på – også i forbindelse med returnering af
depositum. Kordegnen bedes drøfte
muligheder med Hedvig på
kirkegårdskontoret.
Der ønskes en afgrænsning af begrebet
VIPS. MR anser enhver, der står på VIPSlisten, som VIPS.
Fra flere sider udtrykkes stor glæde ved
koncerten med Tirilil i søndags.

, den

underskrifter
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