Nordvestfalster
Menighedsråd

Dagsorden:

1. 2017-18:
Godkendelse af dagsorden

Dato: 17. jan. 2018.kl. 19.00

Blad nr. 36

Vålse sognehus

Formandens initialer:

Offentligt
menighedsrådsmøde

GVH

Beslutning:
Formanden byder velkommen til forsamlingen og til Mei
Petersen fra Samvirkende Menighedsplejer, som straks fik
ordet.
Kaj vil gerne have pkt. 15 og 16 udsat.
Christina vil gerne udsætte pkt. 24
Christina spørger, hvad pkt. 17 indeholder. Det vender
Gunnar tilbage til.

2. 2017-18:
Fraværende
3. 2017-18:
Bemærkninger til dagsorden

Per og Martin
7 tilhørere

Kort orientering:
4. 2017-18:
Formand

5. 2017-18:
Kasserer

6. 2017-18:
Sognepræster

7. 2017-18:
Kontaktperson
8. 2017-18:
Kirkegårdsudvalget

Der er kommet regning fra Menighedsrådsforeningen.
Der er indbydelse fra menighedsrådsforeningen til
vintermøde den 3. februar i Bangs Have. Tilmelding til
Gunnar senest den 23. januar,
Der er kommet tilbud på kirkekoncert. Tilbuddet er givet
videre til Bodil.
Tilbud på kor fra Saxkøbing. Pris kr. 3.000-.
Der er kommet meddelelse om, at Stiftsbidragene vil stige.
Ulla har telefontid kl. 9-11 ma.-fr.
Brigitte er afgået ved døden den 15. januar og skal bisættes i
Tingsted Kirke fredag kl. 11.

Christina mener, at der er et godt samarbejde med Ulla.
Christina beder om, at formål skrives på bonner, og bonner
attesteres.

Eva orienterer om, at der er 12 minikonfirmander fra 3.- og 4.
klasse.
Dorte uddeler program for formiddagshøjskolen.
Dorte har afsluttet undersøgelse om storpastorater, og der
kommer en lille artikel på LFs Stifts hjemmeside.

Udgår

I dag er der lavet undersøgelser for kalkmalerier, der hvor
Sidenius-stenen skal hænge. Der kommer en rapport i løbet
af ca. 14. dage. Punktet udsættes til det lukkede møde.
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Der er ved at være styr på fejl og mangler. Der er mosegrise
under fliserne. Det skal anmeldes til kommunen.

10. 2017-18:
Aktivitetsudvalget

Der fremlægges budget på næste MR-møde.

11. 2017-18:
Personaleudvalget

Der efterspørges et stort personalemøde, gerne en gang om
året.

12. 2017-18:
Presseudvalget

Der bedes om 20 minutter til fremlæggelse af forslag af nye
hjemmesider på næste MR-møde.
Der er deadline til Sogne- og Kirkenyt den 19.01 og 19.03 og
den 22.05.
Christina lægger et indslag på FB om Mei Petersen og
Samvirkende Menighedsplejer.
Fremover lægges aktiviteter og Gudstjenester på FB.

Drøftelser & Beslutninger:
13. 2017-18:
Fornyet ansøgning fra
Lokalhistorisk forening v. Kathe
Torp Jensen om Kromandens
gravsten.
Indstilling fra KG-udvalget.
14. 2017-18:
Kursus for Menighedspleje.
Hvem vil deltage?

Der foreligger en indstilling fra KG-udvalget.
Dorte synes, at det er kedeligt med et afslag.
MR henstiller til KG-udvalget at invitere Kathe Torp til MRmøde den 21. marts, så MR kan få et større indblik i sagen.

Kurset afholdes 27. februar i Vollsmose i Odense. Christina,
Dorte og eventuelt Gunnar deltager.

15. 2017-18:
Godkendelse af ændringsforslag til Udsat
vedtægt for intern kasserer.
16. 2017-18:
Godkendelse af vedtægt for
regnskabsfører.

Udsat

17. 2017-18.
Opfølgning på visionsmødet i 2017. Gunnar foreslår, at der i løbet af vinteren laves en opfølgning.
18. 2017-18
Drøftelse af gudstjenestetider.

Gunnar foreslår, at der nedsættes et udvalg.
Dorte foreslår, at det drøftes sammen med visionerne,
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Beslutning:

19. Sideniusstenen. Indstilling fra
KG-udvalget.

Vedtages, at der søges udsættelse hos provsten for
aflevering af projektbeskrivelse m.m. i henhold til skrivelse fra
provsten den 18. december 2017.

20. 2017-18.
Gennemgang af nøglekartotek.
21. 2017-18.
Biskoppens besøg den 30. ds.
22. 2017-18.
Deltagelse i KM´s 3 årige forsøgsordning omkring administrationsstillingen.
23. 2017-18.
Billedlicens tilmelding?

Ulla passer nøglekartotek fremover. Ud over personale har
formand og næstformand nøgler. Øvrige nøgler indsamles.
Mødet er den 31. januar 2018 kl. 17. Punktet udsættes til det
lukkede møde.
MR er positive overfor deltagelse i ordningen.

Ulla tilmelder til billedlicensordningen.

24. 2027-18.
Godkendelse af regnskabsinstruks. Udsættes
25. 2017-18.
Evt.

Bodil spørger om, der er søgt dispensation til, at
menighedsrådet kun har 8 medlemmer.
Åbent møde slutter 20.24

Vålse den.17. jan. 2018.

