Mariehøj Sogn, Silkeborg

Dato:

Blad nr.

Sognehuset, Almindsøvej 6

Formandens int. MT

8600 Silkeborg

8. november 2017
Kl. 18.30 – 21.00
Ikl. 18.15

Dagsorden

Beslutning

Afbud fra

Inga

1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt og med tilføjelse af punkt 7

2. Besøg af medarbejder

Edel er kordegn og fortæller om sit arbejde.

3. Henvendelse om samarbejde

Brug af kirken til velgørende arrangementer,
skal fremover betale 2000 kr i for lån af
kirken. Arrangementer annonceres også fra
prædikestolen, der kan hænges plakater op,
hvor der er plads. Kirkesiden er forbeholdt
Mariehøj Sogns egne arrangementer.

4. Julebazar mm.

Planlægningen er i gode hænder.
Orientering om lydanlæg. Der indhentes tre
tilbud, vigtigheden af at der også er god lyd
på 2. pulpitur. Provstiudvalget ansøges.

Niels Erik

5. Leje af sognehus for
personale og vipser (bilag)

Der skal henvises til et ark med præcis
beskrivelse af hvad der forventes af lejer fx
mht rengøring.
Sognehuset er en arbejdsplads og dette
bedes respekteret. Alle skal betale
depositum og leje. Når der aftales leje af
lokaler, skal kordegn præcisere de
økonomiske vilkår og det gælder for alle.

Marianne

7. Forslag om social klausuler
ved entrepriser

Punktet er drøftet og vi vil undersøge hvad
andre menighedsråd gør. Punktet sættes på
til menighedsrådsmøde i januar

Marianne

- Nyt fra aktivitetsudvalget

Møde d 15. nov. 2017

. Nyt fra sogneplejeudvalget

Intet nyt

. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen

Intet nyt

. Nyt fra præsterne

Charlotte har fået bevilliget to års orlov fra
1.1.18 Ansættelsesudvalg skal nedsættes.

Hvem gør?

6. Lønpolitik (lukket punkt)

-1–
15-11-2017

Jacob,
Marianne

. Nyt fra kontaktperson

Se punkt 6

. Nyt fra kirkeværgen

Udsendes som skriftlig nyt på mail

. Nyt fra formanden

KK44 drøftes og Marianne tager
tilbagemeldinger med.
Invitation til nytårsgudstjeneste i Aarhus
Domkirke 18.12 kl 19.Tilmelding til provstiet.
Kursus for menighedsrådsmedlemmer d
20.1.18 på Silkeborg Gymnasium

. Evt.

, den

underskrifter
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