Mariehøj Sogn, Silkeborg
Sognehuset, Almindsøvej 6
8600 Silkeborg

Dagsorden
Afbud fra

Dato:
14. juni 2017
Kl. 17.30 – 21.00 OBS!
I
starttidspunkt!
kl. 18.15

Blad nr.
Formandens int. MT

Beslutning

Hvem gør?

17.30 Afprøvning af lyd i kirken
1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt. Pkt 10 indsættes udlån af kirke

2. Gudstjenestens liturgi

Oplæg ved Jakob

3. Foreløbigt budget (bilag
kommer lige inden mødet)

Vedlagt. Budgettet godkendes og indsendes
til provstiudvalget.

4. Folderen - print med hjem fra
sidste møde

Rettelser drøftes. Der gives mandat til at lave Kim, Lissy
et færdigt produkt
Niels Erik

5. Orienteringsmøde i efteråret
(forslag d. 8/10)

Vedtages.

Marianne

6. Arbejdsmiljørapport - præster Provsten har bedt kirkeudvalget om at tage
dette alvorligt i fht arbejdsvilkår.
Derfor tilbydes præsterne også en trivselssamtale med kontaktpersonen i Mariehøj.
Lissy
Vi aftaler, at Jakob holder oplæg for
Menighedsrådet og om menighedsrådets
opgave, som arbejdsgiver.
7. 31. december (forslag om at
Menighedsrådet vil gerne have gudstjenesten Jakob
flytte gudstjenesten til d. 1.
d 1. januar kl 16. og dermed aflysning af
januar)
gudstjeneste d 31.12.
8. Ansøgning om adskillelse af
økonomi kirkegården – bilag
(forelæggelse)

Vi bakker op om forslaget.

9. Afgørelse fra Kirkeministeriet

Punktet er behandlet og udenfor referat

- Nyt fra aktivitetsudvalget

Intet nyt

10. Ansøgning SOS børnebyerne

Dette bevilliges uden betaling af leje
-1–

20-06-2017

Vedr koncert i kirken
Sacro ordnen
. Nyt fra sogneplejeudvalget

Dette bevilliges, hvis det passer med
Kim
kalenderen
Kirkefrokost d 20. august, hvor vi ikke har en
sognevært – dette aflyses.
D. 3. sept kirkekaffe aflyses pga
konfirmandindskrivning
d. 3.10 kl 13-17 Sogneudflugt til
Brunkulslejerne i Søby.
Ingen kirkekaffe på skæve helligdage.
En strikket dåbsserviet som udleveres til
dåbsbarnet. Opstart 1. januar 2018
Inge Kindt

. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen

Orientering. Syn på kirkegården 22. august kl
14 opfordring til at medlemmer deltager

. Nyt fra præsterne

Malene og Jakob har møde med ledelsen på
Lysbro Plejecenter.
Vielse i det fri – trompetist bevilliges som
forsøgsordning i 2017.

. Nyt fra kontaktperson

Orientering. Der var god inspiration til møde
med de andre kontaktpersoner omkring
arbejdsmiljø.

. Nyt fra kirkeværgen

Skriftlig orientering udsendes pr mail

. Nyt fra formanden

Skriftlig orientering udsendes pr mail.
Kontaktpersoner i forhold til alarm:
Jakob og Charlotte
Niels-Erik
Povl

. Evt.

-2–
20-06-2017

Kim og
Malene

, den

underskrifter

-3–
20-06-2017

