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229. 2016-17
Godkendelse af dagsorden

Velkomst til menighedsråd og de 16 tilhørere.
Dagsordenen godkendt

230. 2016-17
Fraværende.

Christina Larsen

231. 2016-17
Bemærkninger til dagsorden.

Beslutninger.:
232. 2016-17.
Evaluering af visionsmødet.
Godkendelse?
233. 2016-17.
Ansøgning om dispensation til at
nedlægge funktionerne.:
kirkeværge, sekretær, kontaktperson med udgangen af juni måned
2017.

Visionerne er godkendt.

Vi fortsætter som hidtil indtil vi får dispensation.

234. 2016-17.
Valg af sekretær til menighedsDet blev vedtaget at Ulla Halling overtager funktionerne når
rådet, kirke og - kirkegårdsudvalget dispensationen foreligger.
(KG-udvalget), aktivitetsudvalget
(Ak-udvalget), personale-og ansættelsesudvalget (PA-udvalget) og
præstegårdsudvalget (PGudvalget).
235. 2016-17.
Skal vi fotografere vore kirker 360
grader?
Pris 1995,- kr.+ moms/kirke.
236. 2016-17.
Ferieafløsning på kirkegårdene.
237. 2016-17.
Granlægning på kirkegårdene.
238. 2016-17.
Drøftelse af hækklipning, granlægning og udenomsarealerne.

Vi takker nej til tilbuddet pt.

Pkt. henvises til beslutning i PA-udvalget. Evt spørgsmål
rettes til formand

Pkt. henvises til beslutning i KG-udvalget. Evt. spørgsmål
rettes til formand
Pkt. henvises til beslutning i KG-udvalget.
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Administrationsmedarbejderen forestår kommunikation med
239. 2016-17.
Fremadrettet kommunikation med medarbejderne.
vore medarbejdere.

240. 2016-17.
Fremadrettet arbejdstid.
241. 2016-17.
Støjdæmpning i sognehuset.
242. 2016-17.
Indkøb af nye embedsstempler.
243. 2016-17
Kortere møder.
244. 2016-17.
Spørgeskema vedr. kirkekontorenes IT-udstyr.
245. 2016-17.
Fordeling af aktivitetsmidlerne.

Orienteringer.:
246. 2016-17.
Formand.
247. 2016-17
Kasserer.
248. 2016-17
Sognepræsterne.
249. 2016-17
Medarbejderrepræsentant.
250. 2016-17
Kirkegårdsudvalget.
a. Nr.Vedby
b. Gyldenbjerg
c. Vålse
d. Kippinge
e. Brarup
f. Stadager.

Pkt. henvises i PA-udvalget.

PG-udvalget arbejder på en løsning af problemet.

Tilladelse givet.

Vi efterstræber kortere møder.
Christel tager hånd om sagen. Svar i kopi til menighedsrådet.
Pkt. henvises til Aktivitetsudvalgets næste møde d. 22. juni.
Valg til provstiudvalg den 21. august 2017.06.13
6 kreditnotaer er udsendt.
Tilladelse til koncerter i Nr. Vedby v. Gunnar Brøndholdt.
Synsudskrifter fra Brarup, Stadager, Nr. Vedby kom retur. Taget til
efterretning. Provstesyn i efteråret 2017
Provstiudvalget ønsker nye oplysninger om Sideniusstenen.
Provstiudvalget mødtes d. 6. juni vedr. manglende regnskab samt
NV-mghr udtrædelse af regnskabssamarbejdet. Indkøb af møbler til
administrationsmedarbj. kontor. Pkt. til næste møde, at finde penge
i budgettet til aktiviteter som beslutningspunkt. Udkast
gudstjenesteplan forelagt og henvises til PA og AK-udvalget.
Provstiudvalget har bevilget underskudsgaranti 7400,- til deling ml.
Eskilstrup og NV.mghr. . Budget er på 14.350 og præsterne foreslår
at underskuddet dækkes på konfirmandkontoen.
Konfirmationerne er afviklet i Kippinge, Gyldenbjerg, Vålse, Nr.
Vedby, Stadager.
Cykelgudstjeneste- og tur afviklet d. 11. juni til 5 kirker.
Pilgrimsruten/Klosterruten går til fem af NV’s kirker. Ny bog kan
anbefales. Mange turister og lokale vil besøge kirkerne.
Indskrivning til konfirmationsforeberedelse. Dåbshilsner udsendt til
nyfødte.
Orientering problemer m. Skovbo-data; jura er på plads om
medarbj.repræs. adgang til materiale vedr. lukket møde; valg
udskrevet til at alle tre faggrupper er repræsenteret i mghr.
Syn i kirkerne. Nyt kontor til admin.medarbejder. Utæt tag i Nr.
Vedbykirke samt skotrende. Vålse: gardiner til graverhus; KGudvalget tager stilling til hækklip på Vålse kirkegård; Kippinge:
dåbskande afleveret til reparation v. guldsmed; IM har arbejdet med
på Brarup. Ny motor i orgelet i Stadagerkirke.
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251. 2016-17

På næste PU møde vælges formand. Stadig problemer med
varme i præstegården. PU tager sig af sagen. Der er
indhentet tilbud på markiser og solafskærmning PU tager sig
af sagen.

Præstegården.

252. 2016-17
Aktivitetsudvalget.
253. 2016-17
PA-udvalget.
254. 2016-17
Dato for ekstraordinært
menighedsrådsmøde med bl.a.
Godkendelse af regnskab 2016.
255. 2016-17.
Evt. Næste møde.

Vålse den 13. juni 2017.

Der skal arbejdes for flere penge til flere aktiviteter. Næste
møde d. 22. juni kl. 15

Møde næste onsdag 21. juni kl. 13, hvor ny adminstr.
medarbejder er med.
Mødet er udsat pga. manglende regnskab.
Evt: hvornår træder APV i kraft? Svar: der er indhentet tilbud.
Hvornår er der syn på præstebolig. Syn er hvert andet år.
Arbejdsmiljø vedr. præstebolig er nu forelagt lægelig
ekspertise.
Næste møde: onsdag den 2. august 2017

