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Dagsorden

Beslutning

Afbud fra
Susanne
1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Menighedsrådets

orienteringsmøde

3. Lys i kirken - LED
a. Projektør ved alter
4. Skole-kirkedage

5. Vedtægter, sognehuset
overnattende gæster

Orienterings og opstillingsmøde om
menighedsrådsvalget laves sammen med
orienteringsmødet tirsdag d. 13. sept
Vi forsøger at få to forskellige bud på kirken
og det arbejde der laves i Mariehøj Sogn.
Der er udarbejdet en film om
menighedsrådsarbejdet, som varer ½ time.
Denne tænkes vist på mødet.

Hvem gør?

Malene, Inge,
Niels Erik,
Marianne

To tilbud er indhentet – der prøves af hvordan Niels Erik
pærerne virker i kirken.
Der arbejdes på at finde en god løsning
Paul, Niels
Erik
Disse dage er afholdt i stedet for
Susanne
minikonfirmand undervisning. Ordningen
fortsætter og vi påskønner at Susanne laver
dette arbejde
Lone kom med et forslag, dette behandles og Marianne
der fremlægges nyt forslag til vedtægter for
brug af sognehuset på næste møde.

6. Kort orientering om budgetforslag Budgetramme for 2017 fra provstiet er
2017. Herunder tidsplan for budget. udmeldt. Midler til aktiviteter er faldende, idet
lønstigningen er 2,4%

Poul Erik

. Nyt fra sogneplejeudvalget

Inger W

Udflugt til Christiansfeld d. 21. 8.16 med
menighedsrådet, personale og partnere er
også incl hjemmeboende børn

-1–
24-05-2016

. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen

Der arbejdes på en mindemur til
skovkirkegården.
Der er afholdt et meget fint 4. maj
arrangement.

. Nyt fra præsterne

Næste år vil der være morgentid til
konfirmanderne fra Vestre Skole.
Udfordringen med kirketaxa drøftes med
kirketjener.
Ny kunst til sognehuset via donation fra
Galerie Moderne.

Inge

Niels

. Nyt fra kontaktperson

MUS samtaler med personalet starter op i juni Niels
måned.

. Nyt fra kirkeværgen

Dør i Charlottes kontor er etableret.
Stole fra kirken skal have nyt flet.
Provstesyn d 12.5.16

Poul

. Nyt fra formanden

Kirkepartnerskab fra Kirkens Korshær
orientering nu og punkt til næste møde
Valgkursus d 30.5. i Balle sognegård.
Tilmelding senest 20.5.
Aftale med Silkeborg Kirke til information
Personalekonsulent Helle Niewald
præsenterer sig selv og sit arbejdsområde.
Der er afholdt ERFA møde for
kirkegårdspersonale og kirkeværger. Referat
ligger på kirkekontoret.

Marianne

. Evt.

-2–
24-05-2016

, den

underskrifter

-3–
24-05-2016

