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NordvestfalsterMenighedsrådÆiEiHmenigheds-

rådsmøde

Dagsorden

Dato: 21.08,2019 kl.19

Blad nr. 69. Møde 10 2018-19

Vålse sognehus

Fomandens inftialer: NL

Menighedsrådsmøde

Fteferent: AT

Beslutnjng

168. Godkendelse af dagsorden

Der mangler ordet "udtræder' i punkt 180.
Der mangler ordet "mener på bilag til punkt 185.

169. Fraværende

Mette, Eva.
Per, Mariin dog uden at melde afbud.

Orienterinqer:

170. Formand

Administrator er fratrådt d. 7. aug. Efter gensidig aftale.
JL passer telefon, regnskab midleriidigt. Samt
gravstedsregistrering sammen med CD. NL er kontaktperson
også midleriidigt.
Menighedsrådsmødet i sep. Er rykket fra d. 25. til 18.

171. Kasserer

Punkter er senere på dagsordenen.
JL udsender rykkere for 2017 og 2018. der er udestående på
ca. 54000,-Der er udsendt ca, 160 gravstedsbreve.

172. Personaleudvalg

Der er valgt ny formand. Punkter senere på dagsordenen.

173. Aktivftetsudvalg

Der er nye aktivketer på vej, defte annonæres på kirkesjden
løbende.

Der arbejdes på at fejre 75 året for befrielsen vedÆ Brarup
kirke, og flyvergravene.
174. Redaktionsudvalg

lntet nyt.

175. Kirke- og kirkegårdsudvalg

Der er ved af findes en løsning på indeklimaet i Stadager
kirke.

Der er ikke noget nyt om kappelet ved Stadager.
Der har været møde med arkftekffirmaet om Kippinge spir.
Kalkning af Brarup kirke startes i uge 37.

176. Præstegårdsudvalg

Stina skal holde øje med om der er rotter i haven og tilkalde
kommunen.
Køkkenbordpladen hos Eva repareres.
Toiletter og vandhaner i sognehuset har for lidt tryk, der
tilkaldes en smed.
Der skal pudses vinduer, der kontaktes en vinduespudser.

177. Præsteme

Vi ser nyt materiel til brug til primæri bømegudstjenester. Der
ønskes et skab til materialer, geme i sognehuset.

178. Administrator

lntet nyt.

179. Medarbejderrepræsentant

Der bevilliges skæmbriller til CD (ca.1100,-)

Drøftelser oa beslutninqer:
180. Laila Brix Madsen ønsker

udtrædelse af men©hedsrådet

Menighedsrådet giver samtykke til Lailas udtræden af rådet.
NL sender besked til Laila.

(NL)

181. Henriefte Lanter-Moriensen
indtræder i men©hedsrådet (NL)

Godkendt.
Henriefte underskriver erklæring.

182. Valg af næstfomand (NL)

7 stemmer på Annette True
2 stemmer blank.

183. Valg af medlem til

NL indtræder.

personaleudvalget (NL)
184. Udsendelse af mails til
menighedsrådet (GVH)

Drøftet, det tilstræbes at alle får mail.

185. Formanden indstiller at

GVH kan ikke godkende indstillingen, og hans

vores 5 sogne (Nr. Vedby, Vålse, mindretalsindstilling medsendes.
IMBJ tilslufter sig mindretalsindstillingen.
Kippinge, Brarup og Stadager)
Sammenlægges til et sogn, som De øvrige medlemmer godkender indstillingen
skal hedde Nordvestfalster Sogn.
Sammenlægningen ønskes
gennemført pr. 1. januar 2020.
(NL)

186. Godkendelse af
stillingsopslag (MK)

Godkendt.
Annonæres på jobnet.dk på hjemmesiden, og deles på
facebook. NL kontakter Nordfalsters avis for et lille notfts.

187. Godkendelse af
ansættelsesudvalg: formand ,
næstfomand, formand for
personaleudvalget og Trine

Godkendt. 0g udvides med JL.

Poulsen fra Stiftet (MK)

188. Godkendelse af
kvarialsrappori (JL)

Godkendt.

189. Vedligeholdelse af
aHeriavler. (JL)

Udsat

190. Evt.

Næste møde 18.9.2019 Dorie og Henriette mekler afbud,
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