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Søren Krogh (SK)
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Joseph Aruliah (JA)
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Berit Nielsen (BN)
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Sognepræster.
x Tania Dondes Christensen (TDC)
x Thomas Bau (TB)
Medarbejder repræsentant
x Laila Olesen (LO)
Referent: Peter Bak

Dagsorden
01
Godkendelse af dagsorden
02
Meddelelser – herunder status for igangværende
projekter:
Formand
Kontaktperson
Kasserer
Kirkeværge
Kirke-kirkegårdsudvalg
Præstegårdsudvalg
Aktivitetsudvalg
Ad hoc-udvalg
Kirkeblad-hjemmeside
Tania Dondes Christensen
Thomas Bau
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Referat
Godkendt.
Formand: (SK) og (GKK) har søgt div. fonde om
midler til orgeludbygning i Vorup Kapel.
Kontaktperson: (KD) Kirkegårdsleder fratræder pr.
31.12.18. Ny kordegn, Kasper C. W. Laursen
tiltræder pr. 01.07.18.
Orientering om kirkekontorets tiltrædelser,
fratrædelser og vikardækninger. Mus-samtaler
afviklet.
Kasserer: (JHK) Orientering om Kulturelt Samvirke.
Kirkeværge: (GKK) Orientering om urneflytning.
Kirke-kirkegårdsudvalg: (BN) Tårnrenovering
påbegyndes i uge 35. Prisoverslag på renovering af
toiletter ved kistebygning foreligger. Frie midler

prioriteres til stole i underetagen, borde i
sognelokaler og automatisk ringningssystem i
kapellet.
Kirkegårdsmur bør renoveres indenfor 10 år.
Vandskade i sognelokalet behandles fortsat.
Præstegårdsudvalg: (AUN) Flere tilbud indhentet
på opsætning af midlertidig væg i præstegården,
Mariendalsvej 4. Bygningskyndig inddrages (Jens
Peter Bay). Endelig godkendelse kan ske efter
rundsending af tilbud til MR.
Renovering af badeværelse i præstegården,
Fåborgvej 24 er afsluttet.
Aktivitetsudvalg: (BN) Orientering ang. Sankt Hans
arrangement 23.06.18.
4. okt. 2018 afholdes fællessogneaften i Kristrup
Sognegård.
Ad Hoc udvalg (Kirkens kirkejubilæum): (TB)
Smalfilm er digitaliseret. Bruges til foredrag
d. 26.08.18. Orientering om div. tiltag på dagen.
(AGO), (JA), (AUN) og (JHK) hjælper til på selve
dagen.
TDC: Der er lavet aftaler med skoler angående
konfirmander i skoleåret 2018/2019
TB: Orientering om delvis vikardækning af
præstestilling i Haslund Sogn.

03
Godkendelse af synsprotokoller fra provstesyn 8.
maj 2018. Bilag

Alle synsprotokoller er godkendt.
Kirke- og kirkegårdsudvalg og præstegårdsudvalg
følger op på bemærkninger – i samråd med
personale.

04
Drøftelse af Provstiets vejledning vedr. pasning af
haver ifm. tjenesteboliger. Bilag.
05
Drøftelse vedr. ansættelse af regnskabskyndig i
deltidsstilling.

Viderebehandles i præstegårdsudvalget.

06
Drøftelse og evt. godkendelse af oprettelse af
Mobilepay-erhvervsaftale. Bilag.
07
Drøftelse og nedsættelse af ansættelsesudvalg
vedr. ledige kirkegårdslederstilling pr. 01.01.2019.
08
Drøftelse vedr. evt. overgang til nyt kalendersystem
til erstatning af eksisterende.

Punktet drøftet.

Godkendt: Mobilepay-aftale kan oprettes på sigt.

Ansættelsesudvalg nedsat: (KD), (SK), (TB), (TDC),
(SP), (JHK), (GKK) samt medarb.rep. Mødes ultimo
august 2018. Provstiet orienteres/kontaktes.
Udsættes. (TB), (SK) samt medarb. fra
kirkekontoret mødes ultimo august 2018.
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09
Drøftelse af videre forløb vedr. ny EUpersondataforordning.
10
Drøftelse af tiltag angående fotografering under
dåbshandlingen.
11
Godkendelse af protokol
12
Evt.
13
Mødet afsluttes med en salme – 787 v/3 - kaffe

Udsættes. (TB), (SK) samt medarb. fra
kirkekontoret mødes i august 2018.
Punktet drøftet. Formulering præciseres. ”Det er
ikke tilladt at fotografere eller at videofilme under
gudstjenesten, herunder også under dåben”.
Godkendt.

Underskrifter af medlemmer til menighedsrådsmøde afholdt 19.06.2018
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