Menighedsrådsmøde 25. januar 2017 kl. 19.00 for menighedsrådsmedlemmer
kl. 19.30 officielle møde hos Jette og Karsten Bjerg
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Gudstjeneste/aktivitetsudvalg
Præsten
Unge Forum
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Medarbejderne

Ingen (Britta)
Underskrevet
Postkort til nye medlemmer af menighedsrådet
Folder om at vælge dåb af barnet
Intet

Ramme:
Kirken er blevet kalket indvendigt og vinduerne
repareret.
Mangler at få lavet dørhåndtag, som var på budget 2016
Ny lampe v. indgang på kirke – valg af lampe, Jes ordner
bestillingen
Dybe:
Problemer med fugt i gangbelysningen på kirkegården –
har skabt problemer flere gange nu. Der er skabt en
løsning, men reelt er der etableret en fejl løsning fra
daværende elektriker. Aftalt at Kristian undersøger
prisen på en løsning, som tages med til provstesyn.
Lyskasser – problemer med sprængte pærer – garanti på
timer. Elektriker undersøger pt.
Døren er blevet musesikret. Men der er konstateret
problemer med råd op til 40 cm. Tages med på
provstesyn.
Inventarer i kirken – tages med på provstesyn –
projektering – Kristian og Karsten indleder.
Græssikring v hovedindgangen – fungerer uden
problemer trods tung trafik
Debitorer – er der skyldnere for regninger udsendt ultimo
2016 (Udtræk fra Hanne/Britta)
Der mangler indbetalinger for 21.800 kr. – har gjort klar
til at sende rykkere ud. Hanne sender ud med gebyrer
Provstesyn 9. maj kl. 12.00 – syn kl. 13.00
Kirkesyn og provstesyn 18. maj kl. 9.00 i Dybe – 10.30 i
Ramme – vært v frokost.
Indhold er fastlagt for resten af 2017 – næste møde er 4.
oktober 2017.
Afventer møde
Fælles MR-møde 1. februar kl. 19.30
Jette har været til møde. Nye tiltag og drøftelser om
gode eksisterende tiltag (livsvandring).
Alle medarbejdere skal sørge for at få afviklet ferie inden
1. maj og huske at indmelde det til Britta (og
kontaktperson jf. personalehåndbog).
Kontakt til kirkesanger og dataloggere til begge kirker
bestilles af Arne – elektriker kontaktes af Arne og Jes
hver især for at aftale bedste tidspunkt.
Medarbejderrepræsentant – Arne trækker sig – der skal
være valg til medarbejdermøde.
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Møder i 2017
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Årshjul
Vejkirke, Dybe
Standardniveau – hvordan fastsætter
vi det ift. løsning af arbejdsopgaver
og inden for budget
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Styring ift regnskab og budget
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Sikring af arbejdsmiljø
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Personalehåndbog
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Helhedsplan Ramme
Menighedsrådsmøde 8 sogne

13.

Eventuelt

Punkter til næste møde

Medarbejdermøde afholdes inden udgangen af april –
Inge sender forslag til dato – varsler 4 uger før – gerne
kl. 17.00.
APV – ajourført fra Dybe, Inge igangsætter for Ramme.
Synsopgaver fra 2016 er udført i Dybe
Synsopgaver fra 2016 Ramme – mangler håndtag og
galvanisering
Ønske om oversigt over legataftaler der udløber
fremadrettet – også gerne oversigt over de, der passes
privat og på regning – Dybe har lavet frem til 2050
(legat).
Mandag den 27. marts kl. 19.00 hos Anna-Marie
Mandag den 22. maj kl. 19.00 hos Hanne
Onsdag den 23. august kl. 19.00 hos Inge
Onsdag den 6. september kl. 19.00 hos Mona
Onsdag den 29. november kl. 19.00 hos Karsten
Møder tilrettelagt efter årshjul
Har tilmeldt os for 2017
Årshjul og manualer for arbejdet på kirkegårdene for at
få et overblik over opgaver og sæsoner.
Hvad skal prioriteres og hvordan?
Årshjul er lavet i Dybe.
Inge og Jes laver et sammen.
Overblik med bilag for årene – sammen med overblikket
over løste og ikke løste opgaver.
Britta og graverne skal samle data til hvert møde især
mhp. Opgaver fra kirkesyn og bevillinger.
Der foreligger delvist opdaterede APV.
Houe Smedeforretning – temadag om e-handel for hele
provstiet (arrangeret gennem provstiet) – gode rabatter
på Grene.
Indkøb af godkendte dunke til opbevaring af
brændstoffer.
Et par enkelte kommentarer – tilrettet (mærkedage).
Underskrivelse på næste møde
Hvor langt er vi? Der arbejdes på sagen
Vi aftalte på møde oktober, at vi skulle tage initiativ til
forskellige drøftelser – vi tager det med på fælles MR
med Lomborg/Ramme
Fremadrettet mødes menighedsrådsmedlemmerne
alene kl. 19.00 – og det åbne møder starter 19.30
Ramme Kirke – opdatering af kirkeværge og
menighedsrådsmedlemmer i tavlen
Årshjul, Underskrivelse af personalehåndbog, Oversigt
ift. kirkesynsbevillinger (fra Britta og graverne)

