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232. Godkendelse af dagsorden

Der indføres et punkt 232. a Godkendelse af Mette Kleist.

232.a Godkendelse af Mette Kleist

Mette Kleist er godkendt til at sidde i menighedsrådet.

233. Fraværende

Bodil Stub Hansen og Martin Trap.

Orienteringer:
234. Formand

Trailer har været stjålet, den er kommet tilbage.

235. Personale udvalg

Personalehåndbog er under drøftelse. Der er drøftet
musikervikartakster. Næste møde 8. okt. 2018

236. Redaktionsudvalg

Annette True er valgt som formand for udvalget.

237. Kirke- og kirkegårdsudvalg

Der er afholdt syn den 18. og 19. september.

238. Præstegårdsudvalg

Bodil Stub Hansen er valgt til formand for udvalget.

239. Præsterne

Konfirmanderne er godt i gang. Årets gang er planlagt for de
kommende måneder.
Til næste MR-møde ønskes et punkt vedr. af menighedspleje.

240. Administrator
241. Medarbejderrepræsentant

Christel har været på kursus i kordegneforeningen om
samarbejde. Materiale tilbydes.
Ansøgningsfrist til kompetencefonden er den 21. september
2018.

242. Fremlæggelse af
kvartalsrapport 2. kvartal (bilag
UHM)

Kvartalsrapport fremlagt af kasserer Jørn Larsen.

243. Beierholm opsiges

Inge Marie Bring Jørgensen er lidt modsigende til forslaget.
Gunnar Huge kan ikke støtte forslaget som led i
menighedsrådets opretning af menighedsrådets økonomi.
Forslaget er godkendt med de to bemærkninger.

244. Forretningsorden ændres fra 6 Gunnar Huge mener, at det er for kort tidsfrist. Forslaget
hverdage til 4 dages frist for
godkendt.
udsendelse af dagsorden til
menighedsråds møderne
245. Placering af kromandens
gravsten og efterfølgende
arrangement. (Vi stiller kirke og
lokale til rådighed, Lokalhistorisk
forening for Nordfalster afholder
efterfølgende traktement). NL+ EH
Bilag

Gunnar Huge gør opmærksom på, at der ligger en
Exnerfredning og forbeholder sig ret til at kontakte
fredningsmyndighederne. Endvidere gør Gunnar Huge
opmærksom på, at han anser provsten som inhabil i sagen.
Punktet er godkendt.
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246. GDPR: orientering og
beslutning om tekst ang.
privatlivspolitik på hjemmeside
(CMD) bilag

Tekstforslag er godkendt.

246. Krav om børneattest hos
gravermedhjælper Stina
Christiansen trækkes tilbage, da
det ikke er relevant.

Godkendt.

247. Ansættelseskontrakt for Ulla
Halling ændres, således at
kontaktpersonen er ”formanden” i
stedet for Gunnar Vilhelm Huge

Godkendt, formanden bemyndiges til at ændre kontrakten.

248. Ansættelseskontrakt for
Christel Dirksen ændres, således
at tjenestested bliver rettet til
Egensevej 3, rammetiderne rettes
og der står ”aktuel kontaktperson”.

Det godkendes at adresse, rammetid og formulering omkring
kontaktperson ændres. Formanden bemyndiges til at ændre
kontrakten.

249. Sammenlægning af de fem
sogne, således at man er et
storsogn inden næste valg.

Der arbejdes videre med ideen, så fordele og ulemper
belyses. Alle kirker skal sikres en stemme. Der søges erfaring
fra andre pastorater, som har været igennem processen.

250. Hvornår skal Brarup kirke
have aut. dørlås ligesom Vålse og
Kippinge? (KBH)

Forslaget tages med i anlægsbudgettet for 2019.

251. Kirkebil i Nordvestfalster
pastorat – gudstjenester og
kirkelige aktiviteter. (DH)

Det skal fremgå af hjemmeside, nyhedsbrev og sognenyt,
hvorledes kirkebil rekvireres. Man skal være bosiddende i
pastoratet. Ordningen evalueres i efteråret 2019.

252. Menighedsrådet er i dag
Gunnar Huge har trukket sig fra gruppen, og menighedsrådet
repræsenteret ved Gunnar V Huge ønsker ikke nogen repræsentation.
i ”Koordinationsgruppen ved
Bavnehøj Fritidsområde”.
Hvilke interesse/formål har
menighedsrådet ved at være
repræsenteret i
Koordinationsgruppen?
Ønskes fortsat repræsentation, skal
der vælges en person til
Koordinationsgruppen.
253. GIAS sag – Hvad er status?
GVH

Sagen er afsluttet.

254. 7612@sogn.dk GVH: Al post
skal tilgås menighedsrådets
officielle mailadresse?

Officiel post til menighedsrådet skal tilgå den officielle
postkasse.
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255. Redaktionsudvalget indstiller, Godkendt.
at man køber acrylkasser til
kirkerne magen til dem ved
Stadager og Brarup til Nyhedsbrev.
256. Evt.

Vålse, den 19. september 2018

Linett Darling skal holde gudstjeneste i Vålse den 7. oktober
2018.
Aktivitetsudvalget arbejder videre med frivilliglisten.
Christel henstiller, at man først kommer ind, når der siges
”værs’go”.

