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Godkendt

Punkt 101 overført til lukket møde
Ordstyrre Gunner
Formand: vi skal skrive ind I vores forretningsorden hvordan vores
fremtidige arbejdsgange skal være. Vi har løst problemet med
bisættelse. Med kommune betaling.Status på energi mærkning
sendt til provsten, Kippingevej 40, Nørre Vedby graverbolig.
88. modtaget EAN nummer, det er muligt for Christel at modtage
rejse godtgørelse, dette er lagt ud til Astrid.
89 Eva spørger om man for fremtiden ikke ønsker eftermiddags
gudstjenster? Der er sket en misforståelse, I forhold til kaffe til
menigheden. der er tvivl omkring tovholder I forhold til kaffe
efter gudstjenester. Det var så vidt så muligt kirkeværger som står
for kaffe. Der afventes. Når der sendes mail ud, forventes et svar.
90 Der mangler arbejdsbeskrivelser for organaister samt
krikesangere, der mangler opdateret ansættelses beviser inden for
ramme tid, der efter henholdes til at persondataloven overholdes
når der sendes mail ud. Der gives et sammendrag af en kursus.
91 der er afholdt supleringsvalg, det er kun et spørgsmål om
konstuering, der er valgt 2 fra Vålse og 2 fra Brarup.
92 Brarup, der er set nogle uheldige ting, Bla er der afføring på et
gravsted, der er nogle ting som haster, bla en tagrende some r ved

at løbe over, ligeledes har der været problemer ved bisættelse,
der løber starin ned på de fine sæder, en mulig løsning er batteri
lys, pris på lys 90 kr for 2 styk. Kan man undersøge evt priser?
Drøftelse af Priser på pasning af
Ligeledes findes der glasstager som kan sættes ud over som også
Gravsteder. 2 Bilag.
spare rengøring. Forslag vi tager det med til Syn, ligeledes er der
97. 2016-17
masser smede som laver sådan nogle Starinfangere.Der bliver
Forslag til brug af menighedsrådets indkøbt 3 klaver stole.
Bygninger.
98. 2016-17
93 et kan oplyses at 3915 kr pr mdr, husleje dette trækkes I Eva´s
løn, I husleje stigning, ligeledes er der lavet en Aconto forbrug for
Forslag til lørdagsdåb. Bilag
el, ligeledes står El måler er overført I Eva´s navn. 1.2.2017 Eva
99. 2016-17
oplyser at hendes opvasker er gået I stykker, ligeledes er tagrender
Forslag til, hvem der bestemmer
overmenighedsrådets hjemmeside. fyldte, og skal renses, løsning er noget net som samler smuds op.
Bodil snakker med Svend.
100. 2016-17
Forslag til Urnenedsættelse om
Søndagen.
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94 Ingen bemærkninger

101. 2016-17
Christels kontortid.
102. 2016-17
Indførelse brug af dåbsserviet ved
dåb.
103. 2016-17
Brug af dåbsbibel.
104. 2016-17
Godkendelse af vedtægt for alle
kirkeværger.
105. 2016-17
Godkendelse af honorarudkast fra provstiudvalg.
106. 2016-17
Ansøgning til biskop om tilladelse til
at fortsætte med reduceret antal i
menighedsrådet.
107. 2016-17
Forslag til nedlæggelse af
gravsteder.
108. 2016-17
Lister over gravsteder, som er
udløbet og som skal nedlægges.
Bedes medbragt.
Antagelse af medhjælp til
færdiggørelse af lister.
109. 2016-17
Beslutning om rep. af spir på
Kippinge kirke.
Antagelse af arkitekt.
Optagelse af nødvendige lån.
110. 2016-17
Visioner for rådet de næste 4 år.
111. 2016-17
Fotografering under gudstjenester
112.
Trompetspil ved konfirmationer.
113. 2016-17.
Nedsættelse af frivilliggrupper.
114. 2026-17
Evt. Næste møde.

95 PA-udvalget Beslutninger Hennring spørger om han må købe en
ny printer, dette bevilligs, forslag man kan få alt I en maskine, der
forslåes en Laser Printer. Gitte levere Dåbsservietter, så er der
arbejdsmøde, med graverne, hvordan vi kan gøre tingene fremover,
Dato 20 marts. Planlægningsmøde næste mdr.
96 det kunne være rart at vi kunne udregne priser for gran osv,
ligeledes er det ikke så smart at man skal betale for forlængelse af
gravsted, Der er uforståelse for hvorfor priserne skal diskuteres?
Men hvis ikke vi drøfter dem kan Provstiet. Det er drøftet, det er
vedtaget hvad de forskellige ord dækker over, Det skal være Gratis
at have gravsted, Der skal være netto priser. vi finder det urimeligt
at vi skal betale for en fornyelse, forlængelse? Igen er der tvivl
omkring betydningen af ordet. Det er 2017 priser vi retter os efter.
Vi ønsker præsition af ordet.
97 Vedtaget
98 præsterne bestemmer selv.
99 Det er absolute menighedsrådet som bestemmer, hvis der
kommer noget skal dette være opjektivt. Christel er ansat
som PR medarbejder. Denne hjemmeside er Pastorates
hjemmeside. Det er også menighedsrådet hjemmeside. Det
er fælles for alle hvad der skal stå.
100 der henvises til kirkegårdsudvalget
101 FLyttet til lykket møde.
102 det vil blive brugt fremover. Inføres en Hæklet serviet en I
lyserød, samt en I blå. Der vil blive indkøbt poser til
servietten. Servietten gives med dåbsbarnet hjem. Vedtaget
103 forslag tages med til næste møde.
104 Forhånds godkendt, af alle
105 Godkendt
106 der er skrevet til biskoppen, om vi må forsætte med 9
menighedsråds medlemmer. Godkendt
107 Vedtaget.
108 mangler: Kippinge & Gyldenbjerg
109 Bertelsen og Sheving VEDTAGET. VEDTAGET.at
optage de nødvendige lån
110 Formål for at få nogle visioner, for menighedsråds
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arbejdet. Forslag til starttid 16:00 og 4-5 timer frem, for at
komme med forslag, pris for kursus 2500 kr. 21 april.
Egensevej 3 Kursus Zwanita Reinders
111 dernæst er det op til præsten, ingen fotografering under
altergang samt fadervår. Lad præsten aftale med den enkelte
familie.
112 Eva har fået et tilbud vedr en trompet til komfirmation, til
3000 kr for 2 gange, Det er vedtaget
113 kirkeværge er torvholder hvis dette er muligt, den
ansvarlige økonomiske ansvar er kirkeværger. Jo flere jo
bedre,
114 Konstituerings møde: Torsdag d 16 Marts kl 16:00
Egensevej 3
Menghedsrådsmøde: Onsdag 22 Marts kl 19:00 Egensevej 3

Vålse, den

