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Dagsorden

Beslutning

214. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

215. Fraværende

Mette Kleist, Dorte Hedegaard

216. Orientering fra formand

Invitation til høstfest. Tilmelding til formanden senest den 5.
sept.
Der har været budgetmøde i provstiet i går. Vi har 200.000
kroner mindre end sidste år.
Invitation til debatmøde den 18. sept. i Majbølle. Man melder
selv til.
Forespørgsel fra Helenerne om at holde koncert i Nr. Vedby
kirke.→ Aktivitetsudvalg

217. Orientering fra udvalgene

Præstegårdsudvalget har konstitueret sig. Formand Bodil.
Jørns smedie kontakter Eva ang. badeværelse.

218. Drøftelse og beslutning vedr.
invitation af teologisk konsulent i
Lolland-Falster stift Karen Marie
Leth- Nissen til orientering om
muligheden for at Stadager kirke
kan indgå i et pilotprojekt. (EH)

Eksperimentkirke i vores stift: Stadager? Eva kontakter Karen
M. Leth – Nissen ang. dato for et kommende besøg

219. Bevilling af midler til
Babysalmesang ca. 6000
kr.(præsterne)

Er bevilliget (6000,-)

220. Beslutning om at ansøge om,
at Vålse kirke kan komme med i
efterårets konsulentrunde. EH

Eva laver en ansøgning om rådgivning. Gunnar Vilhelm får en
kopi af ansøgningen.

221. Beslutning vedr. suppleanters
deltagelse i fremtidige
menighedsrådsmøder

Suppleanterne skal involveres og de får dagsordener +
referater.

222. Hvem skal have hovednøgle?
Alle bedes aflevere deres nøgle i
forbindelse med mødet (undtagen
personale og præster) og derefter
drøftes hvem der har behov for
nøgler (formanden foreslår at
formanden for
kirke/kirkegårdsudvalget og
formanden for
præstegårdsudvalget får udleveret
nøgler)

Formændene for kirke- og kirkegårdsudvalg,
præstegårdsudvalg, personaleudvalg og kasserer får nøgler.

223. Christel foreslår, at et
mr.medlem (forslag: Mette Kleist)
bliver persondatarådgiver i
samarbejde med Christel

Godkendt
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224. Skal vi have en fælles
Christel undersøger sagen. Godkendt
telefonløsning til kontorerne? Tdc
erhverv tilbyder Scale for 350,/måned for vores 4 kontorer. Skal vi
gå videre med det? (CMD)
225. Kloaklugt i mellemgangen til
kirkekontoret, som slår en i møde,
når man kommer ind (CMD)

Der skal hældes vand i vandlåsen med mellemrum

226. Håndbog til personalet (CMD) Sendes til personaleudvalg
227. Udmelding til borgerne på
hjemmeside mm.: hvor skal
klagerne sendes hen?

Der skal stå på hjemmesiden, at klager sendes til
administratoren uhm@km.dk. Kan hun ikke håndtere klagen,
sendes den videre til udvalget, der er relevant for klagen. Ulla
orienterer løbende om klagerne.

228. Afgørelse fra Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet har tildelt menighedsrådet en grøn smiley.
efter besøg den 7. juni 2018 (Bilag) GVH ønsker at få ført til protokols ”Derfor mener jeg, at de
GVH
beskyldninger, der var rejst imod mig om trusler og mobning
er fake news. ”
Formanden orienterer, at Arbejdstilsynet vil komme på besøg
på et senere tidspunkt ang. mobning.
229. Tidligere beslutning om at
Kirke- og kirkegårdsudvalget gennemfører synet i samarbejde
afholde kirke- og kirkegårdssyn den med graverne og de relevante personer. Godkendt.
11. og 12.9. skal ændres, da Ulla
er på kursus. Forslag 18./19.9. –
samme tider og steder.
230. evt.
230. lukket møde: intern sag (bilag)

Vålse, den 29. august 2018

Per: send referatet i pdf og ikke i jpg

